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Kalendarzyk tygodniowy:
Pono ~w.
Pan.
św. JiFnac8r;(O
Ją.nacer.ro
Wt. OCZYI'IZOZ
OCZYI!ZOZ NMP.
NIII!IIP.

Sr. św Błażeja B
B M~
Czw. św. AnsgaregoB.

Cena.
Cena, pl'
pnmumeraty:
llRumeraty:
W ŁODZi:
RocznIe rb. 6
El k. --_.
_._.
PółrocznIe"
PółrocznIe " 3 " l{wllrtalnla
l{wllrtalnle ~ l ,,50

Mles!ęczn. w
Mleslęczn.

,,50
Odnoszenie 10 k. ID.
m.
-

Pla,t.
Pląt. św. AII'Poty
AlI'll.ty P. M.
p M.
8ob. ~w. DOl'oty P
Niedz. ŚW.
św. ROlnualda
Romaalda Op.
Wschód Ilt: glldz.
gtldz. 7 m. 4.fl
4.6
Zschód slo: godz. 4, m.
ZMhód
m. 40
Dług. dnia godz. 8m. 56
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Cm1, S~J fa ~m1 iIit~m~i, iIIm
iIIm trJ'
tpn1
Red.kC.: flli~~niK ~~Iit~CIn~, ~rlem~słUW1, eKijaJ]i
eK~a~]i CIn1,
NJnJnJ
Red_kClI:
w Łodzi,

.... Przejazd
Prujazd .Ma

Poniedziałek,

a.

IItamtu .. y.
m:antulr')la

Nr. tolefonu 593.

dnia l lutego 19p9rokn.
lSp9rokl1.

włUl\!.!I1>,
włufII,!n>, ,. ~1Il1"1I3:m_ie
~I/lI"III:II:l!nlllie •.
lilii'
lilIII

ul. Kruoza
.NR ,23.
.23, 'lilii'
Pabial1lioaoh l1li
łIII p. TeGdlol"a
II'b.lIlDza .Nil
'iIIIII' Pabialllicaoh
Teodlol"a IIIUaJ(el
M I RJ(1Il I
~:9IEllr-ZU. .lila'
~:giElrzuj
. IlIpteoe p. Patka;
PatkaJ VII
!IW TomalSlI:3t..Vie
TOI11lAI!I!l!:tHUi.a 1.11 p. Teodl)l'lii
Tel)t1Ol'liJ Hilla.
IIłma.
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CENA OGŁOSZE
OGŁOS2E.t:
1\': .N a d e sl
fl~ a n eU Da l'$zej
l'$Zej strolllcs
strolllc J no
/j0 kop. 21\ wiers:l.
iersz. :Zw)'c:~g
:ZtN)'C:~ł ,ime
,inle ~gło8zenia
~głoazenia za tekstem po 7 kóp,
kóp. za wietsz nonparelowy lub jego ~iejSce
M~łe
m~łe
Cll}huC!lIIla
ClG,Iu:IIelllla P?
p~ 2 kop_
kop. od Wlla2t1;
WlllL2~ (dla po~~uILuJący/!l1
pO~~U1LUJąC"y!!11 prllcy
pracy {lo.J.'!,
fio.l'!, kQP·)
kop.) Najmnleis;le
Najmnleisze ollloszenle
ol!loszGllle 20 lwp.
kop. H.eklamy
U,eklamy t Neltrolo:gt
Nelcrolo:gt
po ",o
"O kop 2a
2R WI€HZ
WIEHZ ret11cwy . Za cCląC2€1l1e
ccląC2€lne jJtósr:ektow
jllosr;ektow 6 tub. od tlSlIJ,CI\
tlSJąCI\ egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oznaCZBllIa
OZllM!ZBllIlI honorsryum
honoraryum Redskera
RedskeY-l\ uwa:i:a
uwaga
za bezpłatne'
bezplatne' fękopisówdroblljch
rękopisów drobnych nie zwrae!t.
ZWraca.

Eellal!tor
RCllahtor lub
Illb lee;O
le~!;O zastepca przyimllia
przyimuia interesantów codziennie,
ma

T~ Tn~ m~~Express
na ,l'ogu
rogu Piotrkowskiej
PiotrlcowskMj i Zielonej.

z wyiatkiem Bni
~ 4:-eipo południa.
pohldnin.
śni światecznycb. od e;odziny 3 --
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M~r,8iia pierwszy r:lillZ
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l'l'rsalcznB
I'l'raalczne sceny z życia
wpstfaliklch.
wrstfaliklCh, rOhQtn'ków.
rOhotn'k6w. .,
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(Znntory}
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"'
. po

'd'Z1e..
'.'
WO.
Złe..
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narodu, pozyskanie wspólpra.cowulctwlJ,
wBp6lpra,COwulctwa polsltiegd
polsltiegti
zadań p8.ń.slwowychi
pańslwowychi .'kul&n.;,
kultu.;,
przy rozwllj:zywanill
rozwiązywaniu zauań
ralnyeh.
ralnych.
'
'. .'.,
.
Ażeby poeznch~ aolidarno~ei
solidarno~ei względem plt~~
pl1:ń~
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sktwa roSyjSkiebgO,mOglOkPowstaciw
rOSyjskiebgo, moglo kPowstaó lJf narodziopoI:':
naroJziopor.:
·na,":
s im, muszą yczaspo oJone jego pOlrieby
pOlriebyna.":
musibyo zapewniona mozn()śó41nucu\."da~
rodowe. muaibyo
moZn()ŚÓ~l1uelł\."da~
loj życia narodolvego"
narotlolvego,. pracy kulturaluehprzelcii~
kulturaloeJ,przelca~
lej
zanoJ
zanElJ pI'zezdzieje
pl'zezdzieje 1i tradycye. PaUf!two
Pańatwo •8t:"il.4
st"il.~ st~

.

.•C
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Warszawie w Malltcu
MailICU 1909rok
..,

mu&iCtynlljkipmIiPf!t~pu'irozwolu,lJHYJJ1ar~~~
mil&iCtynuild;3mIiPf!t~Pu'iP;oZWolu.'~UYJl1al'~~~

.i'·-,

polskiego. Muszą
:Muszą 'być z telllpaństwemzwi'łz$~
telllpaństwemzwilłz$~
obf'imniedziały:,
Obl'imlli edz iałY!, l.J. Srodki :żywności, sztuka l\nliIia~na
kulina~na i napoje; 'n.
'II. Hygi~na sto~owana;
sto~owaua; lTLWy- \l"idoki
\fidoki 1 nadzieje llllrodunaszego.·'
nsrodunaszego.·'
"'.
roby
czasopisma. i Icsll}z.ki,ZItW\Jdowe.
Informacyl
.' Zada.nie
Zadanie to bar.dzo
.. lQ(Y,.
rołu przemy słowe ..i ręl\olzielnicze;
r~l{o:lzielnicze; IV. Llt~ra.tura,
Llt~ratura, czasopisma
Icsll}z.ki'ZIlW\.Idowe. -'--'- lnformacyl
bar,dzo trudne. Łud~iBlęi' kto
kto"lQiY;.
..Ilzczegółowy('h
. 839
Ba9 śli, że jerozwiązaó można jednym
.rzutem,ga...szc.zeg6łoWYI'h !udziela
if?dziela Biurowysta:',ly,.
Biorowysta\\y,. Warszawa, Bracka 17, telef.78--;
telef.J8--; 52.
jednymrzutem,ge___""".~::::w:o.!'"Z'
.. ~::::w:o.!'"Z'
__
+
. m~,,"_,
m~", _' 'l'_'F";'l'_,pq ;-.
'!!I"••mm __
__
qWP
s1iem,
st,e~, podpisaniem jakiegos rozporządzauia.,Że
rozporząuzeui!!',że je~
ł
8'
a nie
nie ucisl<aĆ.
ucis1<aĆ. W Rosyi istnieje kwestya 'pol...
pol... dynie
dynle praca, dlugai
długaj mozolna·
Illozolna· ptaca,
praca, .1ttór9.\vYft\a~
lttóra.wYft\a~
OU'łan° 18·
ska, ],tól'ą
},tól'ą potrzeba rozwiązać, w przeciwnym gacnót
ga cnót nadzwyczajnyell,
nadzwyczajnycu J umiejętnQści, 'energit,
·.energ~tł
. ..
(j
.
II '
' ..
00 .a
razie będzie
przeszkodfj. na
nóg wie,'
wie~' i1epi\zeszk~u.1
razie.
?ę<lzi? ~:llla
~)llaprzeszkodą.
na. jej. drou·ze
drod·ze lm
Jm ~ytr~ania
:wytr~ania i cierpliwości. Bóg
Uepi'zeszk~u.1
-Slowiańdczyźme.
spo.tka się na
na. drodze.
drodze: I WJW
nas;
S l o w l a n s c z y z u i e . ·D.o tej~westyipotrze\la
tej~westYlpotrze\la zaIle nIepowodzeń
nlepowodzeńspo.tka
wywn~~j
W "Nowej .Reformie"'znajdujemY.
Reformie" znajuujemy. sprawo- brać si~' szczerze. A uozynić to· powinno przede- i my VI was-mówił p. Straszewlcz-n!e znajdzie~
tdnnic Z
odbytegonie(jawno. w 1VIo8lcwie
M08lcwie posie.
oczekiwali"cosmy zna.leźć
tdllnie
z odbytegonieQawno.
pasie. 'l wszystltWnI
wszystkteOl samo spotecze;ó:ltwo
spolecze;ó..,two -rosyjskie.
rosyjskie. O RoRo ~ my tego, czegiJśmynia
czegośmy nie oczekiwali"cosmy
Qzimia Towarzystwa kultury słowiańskiej, na któ. I.syi slowlańskie)będziemozna
dzenia
slowlańskie)bęuzie mozna mólvló
mówIć tylko wów· (}hcleli.
(}hcie~I .. 'frzeba to
to, wszY!:Jtko.przejM;
wszY!ltk,o. przejM; wszystko
wszygtlcQPo~
po·
hara Ieterze
. go. ś CI·- proc.
., r. Zd
.
czas, gdy kWElstya
polska....zostanie
zoa.tan. le rozstrzYo"niAta,
kona6
.. wytrwac.
wYlrwać.
. . , . ........ . .....', .'
by.II wc.
tf'lll
wchllrakterzegości
ZQzie.~
kw~stya polsk&
rozstrzygnięta.
konac .
lL...
um obecni
obeem. byli
pro
Zte.~
"
' ,
Nad referatem ks. Lwówa
Kto pracypojedilaniadw!ll1artj)d6w,dwll~·wtli.;.,
chowski i .dr; DoboRzyński ~KrakowQ,oraz
~Krakowa,oraz L.
Lwowa wywiązała
wywiązała. się bar.
pracypojedi1ania dwnnartj)d6w,d~llś~jli.;.,
SU'aszewicz'z
SU'aszewicz 'z Warszawy.
.dzo
azo obszar·na dyskllaya.
dyskllgya. Rozpoczął Ją hr. Koma.-'
Koma.-· tów dokonać może? OczYWiŚCI8,plrzedewszyśtKiem;
OCzywiscI8,plrzedewszyśtkleIIl;
Zebranie bylo bardzo liczne. WzięJo w niem r.owskii,~sllazuJąe,.
r,owskii,wshzuJąc,. że ze wzrostem. Ba~owiedzy
je;~tczy'nniJ~ trze-,
sa~owiedzy same
s~me społeczeństwa. Obal Ale
.AJ.e)e;~tczynniJ~
tr~e~
ud~lal
nd~lal kilku polaków zkółonii mOSkiewskiej,
mOSkiewskiej. bylin~rodowel
bylin~rodowej u ,rosyan, rozwiązanie
ro~wiązania lcwestyi
kwestyi slowiai·
alowia.ń.· ci"
CI" bez którrgo sprltwy
sprawy polsklej
polskiej nietyl,lto
n1etyl,ltO fozWrą..:
fozwią~
'reprezentowani również
równii~ż .matorusini.l
.malorusini.l serbowie. sklej
skiejbędzieeoraz.latwielszem...
będzie corazllltwielszem..
. '' .
zac, ala zbl1zyc dorozwiązal1ianiellOdobna.
dorozwiązallianiellOuobna.. C~yn-'
C~yn'"
e spr!,l.\Vl
.~ąg~j.l pO$iedzenie hr .. Komarowskij, ~a przewo..
. Następnie ··zabrał·
'zahrlll' gZo,;
glo::! redaktor.
redaktor.. Straszewiez
StraszewiC!z D,il,jem
niltiam tym-;- rząd rosyjski. RozwJązaąi
RozwJązaąiespf!,lo.vl
'l.1hjr.zącl'gowybrano
Tl'ubecloego... PreWarszawy,... Treść y~go wywOqów
pr.zedstawia pol~lt~ej
poltIklej należy do!ego:obOWii\zków.,On
dojogoobowiązltów .• On IDn,sibyć
ffiu.sibyć
'Uhjr.zącl'gowybrano ks; Eug.
Eog. Tl'ubecloego
Pre.. zZ Warszawy
wywoąówpr.zedstawia.
'ZeS('Ul.mÓ\farzystwa·
. '
za jęjstan
odpowiedzialny
•. Wl~C ,~~dtiiJ.'milll$ter
'zes('lil.IDo\farzystwa· jest ~nan1ezlonek Akademli się następująco:
Das~ę.flUjąC?: .".~ ,
c'
'.
·
. :: . z a
JęJ ~tan Od.po\VleUzl~
InY~,Wlę~
,~~d~~'mlnl$ter
l.lmeJęt,oości
sekretarzem'. Tadeusz·
w.. państwle rosy;,.
rl)syj~!OSYlśkinle.
l.lmeJęt,09ści prof. Korsz, sekretarzem
Tadeusz . . Wśród
Wsró~ liC1iuiCb
~lCZ~1Ch. ltweatyj,
ltwestyj .w
rosYjskl Dla. uiOzepowie.di'.leć:dópdlk!vpla('yuie
mo~e pow.leP-illetl:, <dopdlkLpol~('ynl.e
;C.?JuUo:WśJ\,i;:::zaslnźony
cz!onek kolonii pó!skiej
pólskiej sklemZnajduj6
sldemznajd uje się
Jsprawa.'·. polsIta.. Mi)
w.ca nle~ęą,
nie' będą. tacy,
Lacy, jak ]Iłosoble
jll.sobie·..uJńyąlaltllll,'
;C.?JuUo:WśJ\,i;:::zaslnżony.:: czlonek
Slę Jsprawapolska.
Ml)w.ca
umy~la1tlm, . to'
to zmtl1elsz~
zmnlelsz~
,w,MośkwJ.e'; '.'
'. ' ,L,
śmie przypuszczaó" że
żeBą.
nie.' wledząey
wledzą 6 1 lIaS\}
i1o$ć..tełlpOS!Ó,W
lełlpos!ÓW r~' ?ędq,~qi.ll:towa.ł:c
będq~r.#}towa.r,ich
jakoby~
.w,MośkwJ.e;
.L,
.'
śm.ie
są. rosyanie,
rOSJanie, nie'
.iC.h ja;}coby~
/ .:Rtlfera:t'.,v.ygtosil\poseldoDumy,.ks.
jel IstnienIU,
topeW!18, że wielu o tern
tem nIe
nie wateli
klasy dl'ugiej, nie,zą.spokoję icu'
,:Refera:t·.,v.ygtosil\poseldoDumy,ks. 1riikolaj
:!iikołaj o Jel
IstnIeniU, .ale
,ale topeWila,
watel~ klasJdl~gleJ,nIe,z~s'po~o~~.
Ich potrztjb
potrZeb
twow,
·uc~e~tnik ~Jilz:dti'prasldego, kt4ry
'po zje.ź, p.amię.ta.,
p. amję. ta•..A
A,.. n. aJwJ(~. ~ej
owa..żaJIł:
narodowych •. A J.BS.II
jęśHt·ą.km:ówi,jos.\i
wli......
twow,.uc~e~tnik~Jilz:dti'prasldego,
ktOrY .po
~e. i .jes.t. takich,
takich,'. którzy
którzynwa.
żaj~ ,narO~OWYCh..
...~'~.'Jc.:.·.IIlÓWI, '.JeS,.\I, stawia
stli.. W.i!l'., Wli.
ró 42ia,den spelu16.\lie
dzie tr,m
p.olsloJ,za dt~bi/lz~,którym
dtobi/lz~,którym zajrnowaó
tr'w ,: P~zl~yt:'doI{i'akowa, celem poznania sprawę polslołza
zajrnowa,ó , runki,
ru~kl, których na:
nar~dz~uen
sp6:ulć.\llo może...;.,to
~o~~...;.to
s~al:'et,sIlQli()Y.':J:ii.gii:jllonskiej.
•. .
się me warto.'
PoplJlniają błąd.
błąd, lxI ~ażda
każda nieza.- spl.awaz.
spl'swaz mlejscf!onie.rhszy,
~! J.
j. baJ:\dzlej
jeSzcze
s~al:'et,sIlQli()y,':J:ii.gii:jllonskiej.
.• .
SIę
waflio,' Popełmają
m.lejscf!on.1e.J;uszy, t!
baJ:\,dzle). Jeszcze
RefeFentj.pr:zeds.t~hviwszy zebranym
zobrauymwzrasta...
wpa~stWle.sprawac jest raną i nilct
zaogni.•.. .' . ;.
..RefeFeDtj.pr:zeds.t~hviwszy
wzrasta,., ~atlvio,na
~atwio.na wpapstwle.sprawarjast
nikt uwikła
uWIkła się
SIę. ilzaoglll
. ;. , .
...
121c~~.ka.~i1!i,:;.(lhWlh\
Ale natemnlekoniec.
121c~~.}ea.~i1!i,:;.(lhWH4 •.' Jllebozpieczeó'stwo
Jllebezpieczeó,stw() panger~ nigdyprzewidziecnie
nigdyprzewldziecnie ,.zdob,Jaki
,.zdola,Jaki wplywraI;la.
wptywraI;la.
Ale
natemnl,ekonlec.
.. '. .... . .. '
ml\niznia,';~!\g,FIi*Ąjąeego caleJ
IDl\niząia,';~!\g,FIi*Ąjącego
całej Słowiańszczyźnie,
Słowiańszczyźnie, wywrzeć
wywrzeć mor,e 'nacalyorgauizm
'nacalyorgallizm i jaką
jaką .w
.W nim
nlmUr.Korna~o"skij
Hr.Kollla~oJ,skij mówił
mówił o
O. milości\Jzaufanlti.
mnoŚeLJzaufani~.
Wilkaza:l;
jaJtb',aed~DY środek
~rodek walki z pangermapangerma- rol~oJ~gra.Powtóre.zial!ltwi~Ule
rolijoJ~gr:a.Powtóre.z.alatwiaDle apl'awy
apl'awy pol~
pol:.. 'I' Miłości..i
MiloścLi~a.h,taliiaddnarodn
całegoż~d9,Ćlliepo.
WiJkiaza1;JaJt(r{,~~!i:~by
. . ~a,~~a.liia .dd. n~rodu całego
.2.~. ~.~ć,n:ie. . . p.'•. O....·'.'. .
.nizmem,
nizmelIl,' »othl,Qszenia
po'dnoszenia kultury i cywilizacyi
cywilizacyisłoslo- śkiej-,-jllk
śkiej-,-jak tegl>
tegjl wYlllowni~dowodzil
wYlilownitldowodzil pO$elLwow,
pO$elLw.ow, dobna. To me
nie mo~e
nio~a być
byc warunek.
warlluelc. Milbś6
Mllbsc li:zaufą~
,zaufa;"
:wial).. NMtępuie.
Następuie zająlsię
zajął si~ mówca stosunkiem jest nieodfown.e'
nieodfown.e dladobryc~ stQsunków
Rosyizo.· nieng\ly:n1e
na początku, o.llepr;~yjś6.m(j~~
:wian.
sLQsunkó IV Rosyize'
~ien gllY:Jl1e .są
są?a
onepr;~yjśemos-~
'Rollyi do
świata slowla:ńskiego. Wątek jego my- Slowiańszczyzqą.
SlowiańszczyzQą. ,W+~zcie:~ i tow:ed'~ng
Jako rezult.at. ... ,t.
\. . . . . . ...;
'Rosyi
dośw!ata
towed'~ng mÓW!)y
niówoy . Jodynlt
jedynląl na.koncll
llakońcllJalco
..:-...•.•
tli
,w
tym
względZie
byl
DastępuJą.~y:'
.
'
UecznaJwazniejsza-'
ehQqzi,O'!oSY12
mili.on6if
".,'
'A!a czynnikiem
'~ozm\ązanjat~:":
Sli·W'
~z!Slędzle. by~ ~a.stęPUJ!J:~Y: ..... .... ..'. rzec~naJwazn!ejsza-'c4Qązi,o'losyU miHonó.\\' ".,"A!a
czy~nikiatu koniecznym'
koniecznym·roz~\ązanj~.t~"-:
e g9. narodu, któ.rypra.griio,
Znaczell.e .Rosyi
wśród słowl~n
słOWian zaczyna;
zaczyna upa,!"
lUdzi; O.
opomyśInP.sócał:
a\)y .po obu '. stronach
atronach~nillę#tsię
.. ,~n;~c.~en,e
~OSY.IW~l:'od
upa~~U9!U;
po~yslno~ó,~~ł:e~9.
kt(u,'ypragJl16, .~leL~prawyj~~t,
~\6L~prawy J~st,al.ly
~nilleź~hsię
daó, i j'eżell rO~:yIl.Dle
rosy anie nie.
się do ie1erpl, którl,zYJe:'i:żyó
'. . ..,.
' ...........:.
"
liidz.le,.'~la.
usiłowanie waśn('i
WaŚ.(l(,tth~ieniEq1.le:,
.da(l~lJeżell
n~e. potrafIą
potraf'lI•.zbl1życS
zbll~~6sJędole1erpj,ktorl:
zne .1,z!.a ohce. '.'
........... '.
l:ndz.le,.:~la ktorych usIlowanie
t~i~jeni~~ 419."spó:3óbll
spó$obllmyś.lenIa
myś.lenia .sl.o~lan
.sl.O~la.n zaehodlllO,h,.$l)
zachodlllo,h,t.) wÓ!"
wó,!,~
." KIV~§tya.p(jl~i.t.~;~a.dla
KIV~.!Itya., p(jlsit.~;ma dla. Rosyitęsamątreśó .naWIscl
na wIseł.Jest
Jest potrz.eb~
potrz.e bą set'cawta.sneg~r,ll;t:Órzyż
set'ca wtasnego, ll:t'~rzy ż . PQ.~
po.
OZ8..sP0w:stanle\.Słowlanstwo.zaćhQd~l.e,:: zupelm~ przy )(azdy~
oza.$pOwstaDle\.SłoWlanlltwo.zaćhQd~l.e,
,l{azdy~ ;',$t~DH~.rzeczy:.
.,$t~ill~·r:teez:y. W"
w pllńst\vle,'polega
pąnst\vle,.polega budtll~
budQl~ ~ewnętrzny~b.
~ewnętrzny~h znosió
znosi6 .. nie .Dlogą.;.kt~l'wllt
moglł.: kriy'wdy
obce.dl&RosylfI5:~óra,zostani~ "'. 'o.~.rzu~o,lla
'o.~.rzu~o,ll8, do ''1I na Je~llem ltem.sa~em·.'IfCla;sa.cb.bhehilJl,tchi
ltem.sa~em'.,wCla;sa.cb.bherli1ll·tC1(i . . 1uuzkleJ,
lUdzkIeJ, 8,a. pożlłdarą braterstwa.. .
:. : ............. )
obce.dlaRos1If15:~óra.zostani~
':
.Azyl~ PozazlJch0dn:em:. Sło,wlan~t\V~m n,lema dla . reakllyjąyeh"i.za~.qn~~ytu~yi:~
reakllyjąycht'i.za~.qn~~ytu~yi:~ za samowladztw~. /,
/. 'Zkolei
'Zkolei wybitny fUozof r~s'ski':B~fakow'
~p~Ji . ~ycl~europeJ~klf'~O!.
~ycl~europeJsklf'~O! ..,Azeby'
Azeby' żas'.~bll;ż~,ó, .DI~
,DI~ R}sy,i' '~pr~'wa::~9Isl~~'...;..;., .'~o
:~o w;ywola;lli'e ··.wśrÓ~fpodni6st Ww dlttższemOPrzeri:J.6wl~~h ,. t~~l~~:$fr!;i~
Sl~.· do SlQ:Ji1ańs.Hv:a,
SlQ:JilańąHv:a,' poWInna
poWInna Je Ro~lI'.
RO~1a zvo.z~~e~,
zvo.z~~e~,p91a~Q~';,i!!O\~!f~l'łJ..~'ąĄpnOSQl41apaĄ#~:a.t.1Q1a
p91al:llQ~';,i!!O\~!f1)1'a~'ąĄpnoSQ1.d,J.apaĄ#~:a.tiQ1a . n~ neosJ.a
neoslawizmu:
wizlIlu: stano
staiuHVI'toH~::ni~l'9~ł~',;~~.:!:~~~~':
wl'toH~:: ni~l'9~ł~,i~~:!:~~~~':

·ebaty noos
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szejideowej podatawYl}{tóflj:
podatawYl]{tóf/l: w przeciwstawi&niu
przeciwstawieniu tak
tQJe dfiIDokratycznych,
demokratycznych, jak~iemcy lub amerykalunarykam
.Rzeczone
",Rzeczone sprzecznośei
sprzeczności nie mogły p'ozostaó
do niego posiadało stare slowianofilstwo.
słOlVianotils~wo,
;uie.
l1ie. Dawnie;
DiJ.wniai podstawa zjednoczenia
~jednoczenia byla
była wyznabez wp/ywu.
wpływu. Wojsko,
Woisko, chluba po~rzedniego pan()~
W odpowiedzi na
na.~,)
t l p. Kotlarewski]
Kotlarewsld] wska·
weka· lliow~.
niową. DZisiaj czynnik ten OdPlldl,
odplldł, :1
f1 jednam
wauia, po~le~a
wania,
po.;tle~a PQ\Vlllnllffiłl,
pOIVllln('lrnn, ale nader tiiebezpiecz..
7.uje
zuje na zasadę zhliżenia się slowian.
słowian. Jako na
z nalpilniejszYlJh
nalpilniejszYl\h zll.llaf!.
zll.llaIl. jest wyszukanie
'Wyszukanię nowej
liemu l'ozklaJowi.
llemu
rozkłaJowi. Pomnożeuiękadrów
PomnożeuiekadrówWYlvota[(J
wy\vota[(J)
podstawQ Dtloslawizrnu.kt6rego
neoslawizrn~kt6rego żywotność pole- podstawy.
....
•,
.
z~liczani,e do. korpusu .oflcer~kiego takich żywi()u
żywio M
gil. Uli.
tern, iż jest on walICI!!
walką Q doskOnalsze fol'..
tor..
Dysl{U~ya.
zakończyła slęprzamowiemollł
ga
ua tem,
DysliU~ya zakonczyla
slęprzemowienle~ kS'110W.
kS'llOW. bllnua.ąluych,
bllr~uazYJnych. ktore zUlweczyły
ZUlweczyły dawn,!
dawn~ pll.
pa ..
my żyda, jest on niojako'
~y- Lwowa, który OdPOW. iaJ!\! na zarzuty. ' uczynione
tryarchaloą.
uposażol1yeb put.:
niejako' glosem eamego
lilamego $ytryarchalo ą. prostot.
prostot.ęę sJ(romnie
alćromłlie uposaZonych
rozległ Bi~
si~ pod, XlMiskiem
naciskiem brutal.. IDU
mu z powodu
pOWOdll jego referatu, i powtouyl,
powtórzyl, że l'ó·
rÓ· kóIV
ków droboo~szlachackieh.
drobno~szląchackich.
Zrodzll
ZrodZił się podziat na
cia, który rozlegl
wność, wolnośc i. braterstwo, powIllny
WDOŚĆ,
powinny by6 dla II pulki
llU1ki s~lącheckitl
szlącl.J.eckltl i niegzJa()heckie
nieszJaoheckie i. anta.gonizm,
antagonizm,
llej
nej siły,
.
brak uIlzu6
ullzu6 Rosyi kierQwniczpmi ideami w jej polityce stoslo- ' calkiemnieznaDY
całkiem nieznany Vf tej armii,lc.tÓflJ,
armii,któr/J, 'odMsIla
·lldnO~lłlll.
Serb Joksimowiczzarzuclll
Joksimowicz·zarzuclll polakom brfl.k
słowiańskich, oraz dąźnuści demokratycznych.
słOWiańskich,
demokratycznych, wiańskiej, "Zadauie
"Zadanie nasze --zakończyI
zakończył mówca świetpę ZW'y~ię3twa
ślVietpe
zwycięstwa w roku 1870.
.' .
twtc;'ldząc,1 że w Austryi łąc~yJi
twlC'luząc
łączyli się polacy z niem~
ni(lm~
jest iśó do 11ldllrosYJskiego
ludl1fOsYJskiago i pracrllva,ó
prac0waó wśród
"Grupy wyznaniowe jawnie wyraiajf\
wyraiaj~ -p.ieza.
~ieza.
nami prz€ciwlco
prz€(!iwlco czechom, że występują przeciw!co
przeciw!m niego. oelem stworzenia
stworzenia. tego delUol{ratyzmu,
delllol{ratyzmu, bez do wolenie, albowiem ceRarz
ceRa,rz kokietUje
koltietuJe po koleit@
kolei .ta
bar- którego Rosya nie może być słowialiską.d.
słowianskąd.
],atoUkó\v,
Jtatollkó\v, to ewangelików, podJudzajl}<i
podJudzajl}q .ich
ich wza':':
wza"::
serbom, Mowa Joksimowicza przyjęta by ta !Jardzo ()hloano,
ghlouno, dziennild
dziennil{i rosyjskie IV
w sprawozdaniach
Po formalnem
forma lnem zakończeniu posiedzenia ncze- jem.
jam, Uchylenie prawa o jezuitaell
jezuitach. wy.w~lato,
wy,WQlato. duże
przemilczały o n i e j . s t u
n i c y czas dłuższy jeszcze
jeszoze nie opu.,zczali
opu.,zezali sali,
sa.Ii, niezadowolenie śród szerokioh
szeroki oh kół ew.aiIgeJiekich.
ew.aiIgeJiokich.
ZdzieohowRki prowadząc z <polskimi gośćmi~ rozmowę Da
na te- Ale kiedy prześladowanie polaków oburzylo
oburzyło nana.' .. Przemawiający następnie prof. ZdzieehowRki
..wskazat
wskazaŁ na to, ze
ze podstawę starego slowlanofil- mat polsko-rosyjskich stosunków.
wet osoby, podlegle calkowioie
caUcowioie wpływowi lear"
l\al''''
stwa stanowiła doktryna Chomiakowll.. wfpacz.o~ I
Z tego,
tego) co się tu słyszy i czyta-konkluduje dynara
dynała Koppa-cesarz niezwykle łatwo Zll)ienil
Zll)ienit
na później przez jego na.stępców.
następców, Przeciw zepsu~
Reformy" - zdaje si~
się wy~
przY:IUlująC «uchowie~~
«uchowjeń,~
sprawozdawca "Nowej R.eformy"
taktykę i w roku 1905, przY:lUUljąC
ciu ii wypuczeniu
wypaczeniu idei słowianofilstwa wy8t~pil
wystąpil ponlkaó, że w
tv stolicy tej dawnego panslawizmu,
stwo ewangielickie, dobrodusznie od"Qla.lsię
odwQla.lsię do
dG
pa[}rllsycyzmu, neoslawizm z trudem jedynie
jedyuie niego o pomoc "w
,. w waJce ~ D.adeil\g~jąoylU
D,adciąg(l.jącym ultra~
;tem Włodzimierz Solowiew, którrgo :filozofia mo~ : czy panrllsycyzIDu,
ultra.~
graby, zdaniem mówoy.
mówcy. dać neoslalvizrnowi
neosla\\'izrnowi tę te- l zdobywa.ć sobie musi uznanie i stanowisko. Spra- monta.uilanem~.
.
.oretyczno·jdeową podsta.wę,
,oretyezno·jdeową
podstawę, na której brak wskawaka- J we.
wa pOrozumienia
porozumienia się
się z polakami znajduje moze
może
~Str()nnilltwapolityc1!!nedozn~y rÓwnie*. skuto
~Stronniotwapo!ityo;?;nedoznt\ly
skutzal pl'of. Bułgi,lklJw.
BułgilklJw.
.
I więeej
więcej obojętnych niż niechętnych. Jest też za.~
za,~ ków zmieonQsci
zmieouosci mQ.I1ar:l~l;lj.
monars~ęj. Zacząwszy' panowa
panu wa"..
za!
Odpowiadając dalej na
na. zarzuty Jtoczynioua
p-oczynione sługą
slugą Towarzyst'wa kultury
kultory słowiańskiej, że kwe- nie od zwalania
rlwQlania kongresu' W
w spJ;"awie
śp~awie robotnicżej,
polakom przez serba Joksimowhlza,
Joksimowh~za, wskaza.Ł
wskazaŁ IlrQ{,
prof, ' s,~yę pOlska.
polska. łączy
lączyzz pochodem neoslawizmu.
kończy je sfogiemt
srogiemt wystl\pieul8.
wystąpienlaIDii prze.oiwlw
tej
rn prze.ciwl(o
Zdziechowski na polożenie
poloienle Polski, jalw niezmler,
niezmler~
samej warstwie społecznej"
społecznej,. na której zamierzaJ
zamierzał
nie.truJne i W
nie.truune
W dzieJach
dziejach i pod wZf:IQdern
wz~l~dern tragiz..
się OllrzeÓ.
OjlrzeÓ.
,
mu .wyjątkowe
wyjątkowe,•.. Poiska,
PoIska, rozdzielona
rozdzielona. między dwa.
"Niel'achowa,l\j~
Ni(ll'acl.J.owa,uj~ się'?;·
się' z n~stępstwa.mi
n~stęps$wlłlmi i wy~
wypl:lllstwowe, tylko w Austryi znajduje mo. ..
. .. . •_
kolosy pUllstwow6,
.
buchy niedos6
niedosć miarkowanej woli doprowadziły dO
~noŚ!.lkultul;alnego rQflWOJU,
~noś<.lkultll:t;alnego
rorcowoJu, wskutek czego nie
tak smutnego wyniku, :te.
te. pomimo lojalizmu ulem.ulemmo~e uua występować przeciw dążnościOin
dążnościom pati.~
pań~
ców, W
w roku zesliilym
zes~!ym byla. mowa o a.bdykaoyi,
a.bdYl{aoyi,
stwą. austryackiego, w zakresie jego polityki zaW przeddzień
przeddzien pięćdziesiątej rocznicy urodzin
"Takim
"Ta~im jęst IDQMrcha,
mQut\.rcha, wdanej
w danejchwlli
chwIli na.granicznej. Z.
Z tym faktem muszą się zawsze li-·cBsarzll.
li- 'ceSarza Wilhelma, "NowojeWrelllia"
"Nowoje Wreluia" (MI 11797)
11797) pastujący niemitoalernie
niemiłO!~lernle slo wian w Poznańskiem
~y?, f!lowlanie
~;Y?,
fllow1anie , jeżaU.
jężaU. pragną I3praw~edliwle
I3praw~edliwie 0:
o: uuiieścl~o.
umieścIto artykuł wstępny, który tutaj
tuta) prawie iJ na P?hvyspie EalkaJisldm.
EałkaJiskim. Miejmy nadzieję,
nIldzieję, że
111o...,s,tanowlsko
oe1110
aneksYl w caloscl
calosci przyta.ozamy:
plany Jego poJ.
pot!. tym względem spetzną tak samo
oe
s..tanoW1S.kO p.ola.ków
polaków w SpraWH)
sp.rawIe anekSYl!
prr. ytaczamy:
' .
Ę.Q~ni.
aQ~lli.·
.
"n~uąc typowym piastunem idei XX.go
IIBęuąc
XX-go stu·
stu- na niczem,
nicżem, jak spelzł<> wiele innych, jak spelur
spelz.łr
. Czlonek
CztoDek lIkademii
akademii um. prot: Korsz poruszy t leeia
Jeeia w dZiedzinie
dZlOdzinie kultury materyalnej, oesarz
cesarz praWie
prawie w~zystkie~~
wiizystkie~~
,w: Swem
swero przenlówieniu
przenll)wieniu historn
historyę pols!w-roayjakich
poIsko- rosyjskich Wilhelm lI·gi
H·gi utożsamia jedooo.:wśnio
Jednoo~eęnie ideę ~oswie·
~oSwie·
W 'ym
tym 13a
samym
mym zupełnie duchu pisze orga.n
organ
stO~ll.nków.
stQ~o.nk6w. ObeGnie
QbeGnie idea. zJed.lloc~en:lI\.
zJęduocfl;enUl. ogarnia
conego
conege absolutyzmu"
absoluty:mlU" wz;tkresiepolityki
w.zi\.kresiepolityki i zarza.·gie1dy
zana·giełdy pętersburskiej, .Birzewyja
.Birżewyja Wledomos.l;i"
WledolDos.t.i"
:tak:ie
:tak~ei
i roslJskiespoleczl'ńsLWO.
roslJskiespolaczl'ńsLwo. ale jest ouo
~uo ni!\
nią du Ilaństwa.
I,aństwa Jest jednym
jedoym z ostatnich przeJsta- (oM
(.Nh J0908).Artyknl
J 0908). Artyknl Jego
jego tak Się kończy:
lH:~ęsiąkni,ęte z:o.aeznie
r.na~znie slabl&j
sla.bl&j niśnarody
niśuarody zacho- : wicieliidei,
wicieHidei, l'tóra
lttóra swoJego.
swoJęgo cząsu
CząSn staoow.ila
starlow.iła ~)o·
n"W
W czasll,clJ,
c2: aaa.ch, kiedy wyt1}OZU16
wyłlłf.l2:nl6 królo.wie
królowie ro"ro'"d~Jó·d,owlańsJ,detktórym W
w przeciwstawieniu
przeciwl'tawieniu do.
do.tęg~
'tęg~ i niemoc Lud
Ludwika
wilca XV-ISO,
XV'fśO, Józefa.
Józefa lI.go
lI.go. i . b;UhistQry~, ludy zaś
1/jaś slu~yly
s!u~yly tylko~a.
tylko~a piadest.at
piadest.a1
~Q·s,It stalę,grQi~ rQ~!llaite n\~be~piec~6ńst~ll.,
n\~be~piec~6ńst:;fl!., FrJderyko.
FrJderyka Wilhelma..
Wllhelmą I·go~
I-go~
. , ."
. ···dlą; ich wl~lko4(,u-Wilbęlm
wl~lko4c~-Wilhęlrn Ihi!;i bylby
byluy wąpo.nia.;;'
wąpa:nia;;'
. :;",Ż')~:" ~Q~ljl.zeeh~e; ,w.RQ~yi }ęk~~,~l1-ZeJ.lie
}ęk~~.~a.ZeJ.lie ..,tlCtls.arz
..,tlCtls.arz,...nJemlecki , gJ9si ··~4aą.,
··~4eą.,.• ~pql,czes~ęll
~pql,()zesuęll ,łąfigul1\ do pos~gu. ll-a.
na. l?iedestaleAiełTłt;ÓWZ
l,liedestaleniełTłt;ÓWZ prz~4. ;
~·.:·~:"J~!.;'.~ll~~!lY;:'!"tf
rpIUJo;to ...sroQ~* .. px:z&~l~Q.JlJę~·
•.zaPll:sl:l,clt· bll~tJl:3Z~I' z :11.090'';''
~'.:·~:"J~!.;'.~ll~~!lY;:'!Yf •.' ,~lll:t~~g:l~ązlę
,~lll:t~~g:l~ązle .. jęUAI;.: a ..rplUio;to
px:z&~l~Q.JlJe~· PlJąB~.,:<~O~~tilJe •.·:.~~:. !l8.~:d!\);:;tu •...•. :A.lI~"~I:!
:A.11~,~I'!.,zapll:sl:l,clt·
:8. oso'''.''
Pć9i1a c.l"śtanOWH\
c.l"śtanowH\ Wyjątek,
:Wyjątek, rosya.nle
rosyanle bowiem wolną I'l' Wszf'chswlatową
wszf'chswlatową wymianą wytworów'
wytworÓw" kul. lutyzmomloklecwzląt górę nad mleczem rycerza
rycerza.
irWaajf!: ieh
ieu za naród i to za bad,zo poważny turyzmystowel i u:llyslowej.
u:uyslowej. aIł. jednocześnie trzy-' ii sam teraz stal
stał Sj~
Się bronią, zaczepną..
zaczepuą.. " W wieku
n~6«,. , .
ma.
już' od lat 20 tu, Earop~
Europ~ pod przyguiatającym . powszechnego prll-wa"
prll-wa, wyuQrczegQ nawet na.j(H>najdiln~6d"
:• .'
'. '.
ma.ju~'
!~,'l'r'l1be6'koj żglidzasłę
!~,Tr'llbell'koj
żga:dzasłę z poglądem prof. ciężacelU
cięŻ/Ueln wciążrosoącego
wciąż rosnącego militaryzmu
militaryzmu... Wynosi st'ljniejsze .ja" musi
muąi~i~.
się. CŻU(}
cżuó . nrdonam.
nrai;ouam.Otą
Otą
B~Jiga:~ęwa. ,i'
,1" uważa za· ko.nieczne wysz1lkanie potęgę opinii public4neJ,
publicznej, a nie wuhll.
wuha się prawa" dlac~ego W
w Berlinie . wld~lmyfozdtwięk,
wldzimrfOzdhi~k, zamili,t
ZUmiai&
lde.(i)~.aj~bd$tMvr>sl~w,j~ńskiego.zj('~nOCzenia .. J~.. dziu okrutnej polityki wynaradawia.nia w,Jasnych
lde.(i)~.ej~bd$ta,wr>sl~w,j~ńskiego.zj('~nOCze[lia
w,tasnych j}ldnoŚ~i,
jednoś~i, ceremonię', tu'ZędgW~ł
lU'ZędQW~ł ,zimi,a,s.t
,~Ij,(lll.a.$,t radol:lu\:lgą
radoflu~gl,)
ze<k11$owl:'GID ehod~i oJ~~nO(lZ?,Ul~. ~Ięna
~lęna znsadzle
zasadZIe poduauych.
poddanych. p~laków,' pOI)ieraJąu
po!)iefll.Jącjednocz(lsnhf
jednoczeslllEl za
za~.. ! sWlęta
śWI~ta •
d;e~(}.kraty()zneJ,to lepIej
leptej 'z4hzacslę.do na.rodów bOlT
bOI'Y austryakoW'.
austryakow. ..'.
.
..
.'.
..........~
.........~.,..,._
__
c. 1 " , ; '. l'!! . ' .
.. '..
p.
.1..
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' ... 1'1· ....•...Na.·.p.... . i.e. r.ws{;e.rstronie
r.ws~e.jstronie był b.iU.le
b.iu.le. tyn,
tyn, dono..·s.z
's.zt
Zbr.oJ.'ą S.ię i wobec tego . . ~daj~:się
zbr.oJ.·ą
~daj~:si~ . im. ~e
t I n.ia.c~,.
. . cy, ze
zę zdrowi.e }ce~arza austtyacklego
austryacklego znaC2;me są Olezwyci~ionymi.
Ole~wyci~ionymi.Ten
Ten wrzód musi pęknąć,
SI~,
nigdy spokoju
spOkoju W
EIJr
.... ' . pogorszy'ło SIę·
.
•
.
inaczęj niebedziemy mieli .nigdy
w EI.!r
i ropie:;
ropie; Wystaw pan sobie, ie
żeEijrop~wrązzAnEuropę wraz z An-

. , .

.:_....: :.
.:_....:::..
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t=r..··.·,0.'..\.,
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zaluą. nia pr~clJJą
prze~;1;.,ło4oo
miI. i.oI'lÓW. m. ies.zk.
Zk. ań..
prze~;1;.,ł04oo
. mil
~ó~, ,k~órzy' pr~CIJJą
~ó~,}f,~órzy'
bardz.o .ciężko, TYmczasem.
g~zJes Jest JaklS ma.t;:krafk,
g~ZJes
małY;krark, pr~ypuśćmy. CzllrnOf
CZllfnOf
. .. '
!
lor.da
gorzę.,kt6rego ludąo~ć· WYnosi.' razęrntyle, co
co'•
....
gorzę',kt6rego
.(Ciągdlll~zY;'tJątrznr~2t.)
(CiągdaJsiY~l)ątrznt~2~,) .,..
....
gran,l~znYch, M~ni~ter ~llledzlał.luz,że
gran.l~znYGh.
wledzlał.luz, że WOjna zo~
ZO~ 1~dnos9
1~dnoS9 Wlęl5szego miasta fran~usldego,·t
fran~usldego.·t pomi~,
. .' ..
.
stafJ1e.
stafIle. lada. dZlen .wypowledzlana
wYPowjedzJana Austryi, ale męciem
nJęciem stoltcy, Narodowi temu przyśni się, że
idą i Włoch, FraTlcyi,
Frartcyi. Anglii, szczegÓły . ntebr.ł~I1łu
ntebr.ł~mu zoa~e.
zna~e. '.... '' . '. ' . ' " mo~wojnę.'wy~ocz~ć Ąus~ryi,;Par~:ptomienyi;;b'
,ajeszcze
.• - Czekałenl'ną ,pań.s~le pr~ybYfie ~rzękł m9 W, tr,ZydzleścllY~I~cy§tąryl,:h'~arąbinQw,.,knka'
tr,Zydzl~śallY~ł~cy§tąryl,:h'~arąbinQw".knka'
• a jeszcze
mtnlster. - Muszę wled~Iec
wled~lec kOUleCimęp~)lą~yrw·a2ila,ł.>q~wszegOll1m!;eiY~tęmu.,jedel'l
kOUlęCimęp~)lązyrw·a2i1a,ł.JI~WSzeg0ll1m!;eiy~tęmu.,jedel'l okn:t wy~
twór- mlijIster.
aa.~a2:e~l1aa!'"Afty<iłatąn!Y;fi{qlJ~oóawagi...,ł (....... .:....,
sZ'01J~d: tej wojny, m~ż,~' się jeszcze aa.~a2:e~l1aa!';Afty~,iłatąn,Y;fi{qlJ~oóawagi...,ł
':,"',
l<l,lły gazet:",leClęńskich. narobiły tu~nle 'milko
~I,lły
·m1iło '. <\' a9łY.JlQ~boju sięoie
sięl1ie boi. ', ,Oalel~e Więc
wiącna:
na:
Za- wr'l:~WY. Jakzea~ęta.rzeczprzedstawUl?
ZoJakzea~ęta.rz;eczprzedstawUl? :.' ......•..• ,Austryę.Mozeby tego nie robił,'
robił, ale inntmlu
inntmluPf.lń~
PFlń~
d'alekOfryz
d'alekOFryz na,sta;\V!~:·!Onogrąf,
na,sta;\V!~:·!Onogrąf. a tenr~eytow~ł wo~...stV!'u
wo~...stv(u .pJ}trzębą,
.p,qtrzębą, aby ~ająć ,cięmś wojSKO a\lstrya';'
! .n.o..sJ'owo
.. po s..•ł.,.OW.,. . le... F.ryZ
F.ryz....•.
. . . sta~anme zaPlSy.war, C1<I.e.I H~c,a
H~c.a. g.I~(l.
.I~ą.to.•. rw. .p.o.. c1b.urzY. 1l. i:llld;
i:lUd; ...... i. Wc.
WO. i.!lłl
j.llłl.
ao..!Uowo
gdy miałj~żi';M3zYstko ponotowane, pr~Ystąpił gotowa. ,NadZiei .~.uio~ WłQchyp~yjdą (~ p0mQ";
p0mQ~
~o,tł0ry\aczeOl~......
~o,tł0ry\aczeOl~
••• " '. . . .
cą!. An~h~ r6wmez~ Tym~;t;asBrn Wło,hmu
WłO,hQJU lAg;';'
iAn;';'
:i!'~? Przęczytąwsz~wrę~zone
:.!,~?
Pr~ęczyta.wsz~wrę~zone mu karty, mlmster. gluanr slę::$olło.,
slę:~$nlło. '. '. .
< . .'.
...•." ..• ... : .•...
~:'~r~tk:lin:·.nąm:yŚJerzekh. ., .........
~:i~r~tk:lin:·.nąm:yślerzekh.
.... ' ... ' ' .. :.. ·Wybu~~awpjna.któEą,w,g6r~ch.do,S~ć
·Wybu~~awpjna.któEą,w,g6r~ch .. do,Syć tru"
trU"
...~r~:tyc~.iPt~~czyn~ch 'w?J:tl1e
...~r~:tyc~'iPt~~czyn~ch'
w?J:ole zapobledz tru;;
tru;: A~Q;stł\,lml~.
A~Q;stł\,lml~.PQtrzeb;ą,
PQtrzeb;ą, ~a
~a~,o·~a~u,
.~,o,~a~u, ale.p(zlilc:ie;
. . . . bardzo',
bardzo'. .'.,m~er~s;.
m~er~s;.ze~y
ze~y ~o~a~,dum..mę.{ijlega.wą~PHwoś~liz~ł)~a~i~stłąmiona.p~lIl
~o~a~,dum..męc{ijlega.wą~PHwoś~liz~ł)~a~i~stłąmiona.Pań..
. .'. ., ., . .. .. . ~echc~ę!.~amec~ac. lle" .stw,0p,r"egrywąląCr,.po.nieSle·.
.stw,0p,rzegrYWąląCr..po.nieSle·. ko~ztyi' Straty,tę~
Straty:tę~
."...' wr~6d.p~k,ru~·\~ypęrs~adu~rytoryalnę,2;f;1ph~Ct Je>ll;lhn.ie,bo
Je>ll;lhn:ie,bo motę ijz~ae
ijZ~ą.e
.·.nr\7''''.'''''
'·.n/'\,''''.'''''
apetyt. ~łlał . ,nad,tWY~J: do.,
apetyt,
dO., . $ię: z~a . b~nkruta~ a.Qd
a. od bąnkrutą' i;:z~st.O.'
i;:z~st.o.· llflwetty~ .
Slę mę.
nlę. ~trzyrnll,).
~trzyrnll, .. " ('.' .., ;' .:;, :'~
:.~ :,'
.' mógłbyzab~rdzo,09SląEy4tka SIę
Kiw~,<:hf<l tak ;postąwlOnaodda
;post~l.wlonaoada wl~b ', . .•. Skutkl .l~dnaktęj..w~jny .P(i>noii:.wzliJlędnte
Kiw~l<:hf<l
.•
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. . I..On9ynu
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.... ~a..trzeCI. dZIeń
, ..'.
l, l1aty~hmrąst
\.FryZprzybyt
\;FryZprzybył~qO
J..onpynu rya.
do, lor.da !ll~nistra
!l1~nistra spraw
po~ązył do.
sp~aw za~

'...\'." . ...... ...... .' ......~ .

jg.hą
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. sZ'oiJrd:
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i
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,ćała,eurqpa~
.ćała,eurqpa~
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W0b~w~e, nlepprÓzQmień.dqy;mH)t:na~
nlepprÓ21Qmieńdqy;mH)t:na~ .

!w~nycłl. !;,(l;atarg6w,:imi~~ZYQa~Qcll)
!;,(l;atarg6W,,:imi~~ZYQa~Qcll) ·,.~~:,lś@lp.i}a;H~
·,;~~:,lś@lp.i}a;H~
~rta.o~~lilm~~ą~l'~d~t,:~al1dł.owJ~~;;
~rtao~~lilm~~ą~l'~d~t,:~al1dł.owJ~~;;
... ',y:~~
',Y:~~;,...
.ła.t9iWąr,ję.dl1lel1l;$:łll>iW~rn.' .Q:bt
;,O):ą;;'
.ła.t9iWąr,ję.dl1lel1l.$:łll>,w~rn.'
. ;,o):(t;;'
leJIł, . . f0h~tijJk;/iQ~taj.e
f0h~tijJk;/iQ~taj,e :,pgr~niliz,'
;6yJ:),I,Ji!,
leJIł,.···
i6y',),I,Ji!,
w,yq8,Iony~;tqłM~g~~,Żcę',~oq,9'
.. ' .
..F.n8IąJQ;;'~l~J~OJa\Y.t,~lęr,riH
FJ18IąJQ\;'~l~J~OJa\Y.t,~lęr,riH mąt
cę].400 Jll,IHoĄ4w inriych'm
ś,wiata.
....
. '. .

Ponle.d~ia1ek, dnita
Ponłe.d~ia1ek,
duha 1 lutego ltot r.

BOZWOJ'. -

dzi o godz. 9 min. 30 rano, stanllt
stanl\l w Łodzi do- ' poż)'teoznej
poż'.\'teilznej instytllcyl
instyt!lcyi spoleaznej
społecznej o łaskawe przypiero o godz. 11 rano.
. !.,1.Jycle
.,
ł·'llycle na zebranie.
JMIONA
IMIONA SŁOWIA~SKIF..
SŁOWIA~SKfFl. D z ii ś Zegoty. Jut J'1)
MI!I
...... Na kolei kaliskiej
kalisldej dziś nleglyopóznienin po(h) Z kole!.
kolei. W sobotę w południe uply n t1 t
Mlloslt\w8. W
Mlloslt\wA.
W śr
Ś f od ę Błnżeia.
I ciągi następujące!
następujące: Poe
P(}eląg
ląg osobowy ~ 8 z Kalitermin
termiu ozna.czony
oznaczony przez radę zarzą.dzająe~
zarzą.dzając~ doza~
.!E;\TR
.~E;\TR fOLSKI. Jutro W teatrze Victoria .ftWea I sza przyszedł dJpiero o godz.
godz, 10 rrfin. 49 rallo
tano pisywani~
pisywania się rzęmieśluiltów
rzęmieślnil,ów i rouotni!{ó\v
rouotnil\ó\v na Ji.
sele \V ysplansklego. Pocza,tek
Początek o godz. 8m. 10 WleczoWI9CZO" I i wyruszył w drogę O godz, lO min. 51 ,ezy li
atę, w lttórej zaznaczono, ~e zgadzają się olli
stę,
oni na
rem._
II 't ""A
I
z 15,millutowem opóźnienioJ.'ił;
opóźnienieJ."ił; pociąg osobowy
1i4
relll. _ W śś.r d ę T
A C h
C
osobowy]i
4 obniżk~ cen płacy
placy zarobkowej. Do tej pory żadeu
źadeu
o ęo godz.
"rzy7 mlu.
sos.ry30 wieczorem.
. zac owa. Ceny
en},i~ lidący
'dA'lc"v zK
J'~9Za. prz~
b""Ł
d'
d ~. 11
53 , z,
' '1 ni'l'
' tteż.
' robotników
b OtDl'k'ow me,
. zg
I O~I'I
łIliione. poCZrą~ek
gOd~~Y7~~:.
wi.ic:::e~~a.
z
KaJ~9za
przybył,
'ilo
Łodzi
o
godll.
1,1
m.
53,
rzemieślników
Jlni
nie,
zglo~il
tnitone.
Początek
a
y~,
do
o
Z!
go
,m.
z.
l'ZemleS
{GW
Jlll1
ez.
ro
o
o
TEA'fa
Dz 1śŚ "Toaca"
w.ysz~dl zas O g. 12"
3, czyli z ~póznieDiem
,8 b. m. ",vmysl.
okol,
TEA'fR W1ELKI. Dl!
"ToBca" Pucciniego.
PUCCiniego. Przed- w,ysZ?dl
l", fUlU. 3.
~póznieniem s~ęJ
SI.ę, wsItutek
wsl\Utek czego o.d d~la .8
".vmysl. okolstnwienle opery warszawskiej.
stnwienJe
wars:l:l!.wsklej. Początek o g. 8$i mIn. 10 ; 23,mlllutpwem;- pOCIąg osobowy X1l5,
XI! 5, dązący Z War- mh
mlta rady zarzl!dzaJąceJ
zarządzaJącej me zgadzaJąllY
zgadzaJąay Sle
Slt) !Hi
na
wieczorem.
' szawy, prr.-jbyl
prr,'Jbyl O g. 12 min. 38 przed pollldniem,
polodniem, zmienione warunki placy, będą pozbawieni pracy!
ODCZYT. JJutro
w teatrze
wYS.z'~Jl z Łodzi O g.12
(c) Oaob!ste.
Oaob!słe. P: Franciszek Salezy Dmochow,
u Lr o W
tel!.trze Wielkim o godzinie
godZinIe 3 a. Wyl;l.z'dut
g. 12 m. 48, czyli op6źlli[
op6ŹJli[
Dmoehow~~J~łł:~;~llpa~lą~ki~.zukleW.1cz wyg20S1
~~J~lł:~;~lIpa~lą~kl~.zukleWjcz
wygłOSI odczyt p. ,t..••,.Kra·
KII!.· Się 25 minut. . . ,
..
. .
_
..
,
ski, byly sluchacz
ski.
sluchaoz politechniki warszawskiej 11"
ZEBRANIE. J u t f.O
r.o w lokalu własnym (Nawrot nr
,Do.
. Do, uf,rz~tnJęC1a~nlegn
uf,rz~tnlęCla~nlegn. z Imll drogi wezwano kończyl
kończył z odznp.czeniem
odznaozeniem politechnlltę
politechnIkę W
w Pradze
38) o godz. 4 po poł.,
pot" ogólne zebranie członKÓW
człouJ;.ów S'ow: kIIkudzl~SIf~,CIU
klIkudzl~Slę,ClU robotników.
ezesl\iej,
ezesliiej, na wydziale budowy maszyn,
rzemleślnlczo-śplewatlzego "Lira". -- W lokalu (Rynek
rzemleślnlczo-śplewaezego
POCiągi tewarowe
towarowe przychodzą
przychodzą. prawie o zwy(=) P. Stanisława Zasaeka
Zasaclca prosi nas o za·
za.~
Baluckl Uf.
nr. 6(0
61,"0 godz. 2 po poł,. og6lne
ogólne z"branle
z"braule człon- klym czasie, wskazanym
wskaza.nym w rozkład~le jazdy. '
znac.lzonie
znaćzenie że nie przyrzelcała
przyrzelcała. swego spóluc!zialu
spóluclzialu
ków Bałuckiej
BaluckleJ ka.sy pogrzebowej.
pogrzebowej, - W
W 10kl\Iu
lokalu przy ulicy
\ .
. ' . k
' d ' d .• , ,
b1
d k
'
Plotrkowsl!lej
nr.2~,
ogOllZ. 4, po pol. ogólne
og61ne zebranie, vv (c)
(C) Z Towarzystwa Kultury PolskIej.
Zarząd Ja O gospo ynl
yUl .,~lsleJszego
?UII. lego,
PiotrkowskIej ur.
243, ogOIlZ.
Polskułj. Zarzl\d
~lsJeJszego a n stu ?uc.
lego.
czLtnk6w :lgrom.
Zgrom. maJstr6w
maJs~rów rymarskich,
łódzkiego
Md2.1dego oddzlahl
odd~lałll Tow. Kultury Pulskiej no.
na
. - Pros~en~ Jesteswy
Jestesmy o za~nacz.enl~1 ze
zo p. MaBA~.
BA~, D z IIśś w sali koncertowej VO~lA
VO~18 (przy ulicy
1I.1Icy osttltniem
ostlltniem SWfm posiedzeniu ukonst;ytuowal si~
się) ryan Łula
Łu ha nl~
nJ~ J~st
J~S5 gospodarzem dZls.lejszego balu
l)zie,neJ)
Pzie,neJ) bal sturtencKl.
sturtoneKl. Początek
Poezątek o godZinIe
godzinie 8 Wlecz
wleezoo- W
W sposób następująoy:
następująey:
. studenckiego I me
Ule bierze
bIerze w. nim udZiału.
udZIału.
rem'ZABAWY Dziś . l k
k l I ll
p' t k
k
Na prezesa wybrany zostal
został adwokat przylł~
(a) Ksi~garllia
Ksi~gllrllia maryaw:iWw.
muyaw:itów. Rząd gubernial·
gubernial120) Wieczór t~nacznJ
na. zastępcę inż. Mleczyyd~t pozwoI~nie. duchownemu
t~neczny T:W8.~./·
T:wa~'/' ;rlL~~:y~r~e~.
:ra~~:y~r~e~. rh~:dio~ Aleksander
Aleksauder Mogilnicki,
Mogilnicki,na
Mleczy... ny piotrk~wski w
wyll~t
wycb, dla czlonkówl
czlonków.1 wprowadzonych. gośel.
gośei.
i slaw Tyszka, na sekretarza..
sekretarza. Ta.deusz.
Tadeusz. Kamińśki,
Kamiński, m~ryawlcloemu
m~ryawlclClemu JanowI Kowal:ł.k!emll
Kowal:ł,k!emn na otwarcie
otwarcIe
~ DzIś
Dziś wJokaln przy ul.
ni. Nawrot nr.
ur. 38, zabawa
zabawI!. na zastępcę Stefan Pogorzelski, na kasyera
bayera Sta.Sta- l{,/J1ęga~nt.pod
l{.'Jlęga~nl.pod nazwą (Maryawita),
,Maryawita" przy ul. F.rau.
F.ran.
taneczna dla czlonków
czlonk6w Kola pracownlk6w
pracowników kolei ta.br.bbr.- nislaw Łopatto i na zastę~cę
zastępcę p. Dyonizy Szt!lcki.
Sztucki. Clszka.nsklej
Clszkll.nsklej li
li"! 27.
. .
.'
lódZkz'Eej·STRAm..
l6dZ kI e)'STRAŻY D,(;
D ś
d
'.
(x) Z Arfy·'
Arfy" W sobotA odbyt
oubyt alA w Arfie~'
(x.)Zs
)Z8 :&WilJslku
ZWilJslTIU kelnerów,
kelnerów. W środę d.3~go
U~.•
z logo
I" o go z' 7 wieczorem cwlczecwlcze.II
'1
'I"
"
'r:"
'''
InteO'o O
O godziule
godziula 2 po polulniu
polU1Jliu przy ulicy Kon
KOJl
nfa.
IIfa, SygIlalOWEI'
sygnalowe· II Il III oddzlałn
oddziału łódzkIej
łódzkiej straży ognlo- rant,bal
rant· bal i powiodl się dosk'male. Program al'ty·
al'ty. o.
. •
r:" .
,
,.
',
,,"
,
.:
weJ ocbotnIczej
ocbotniczej w domu rekWlzytow.ym
rekwlzytow.ym Ul
III oddzialn.
oddzla.lu,
styczny slda.dal się zZ fraszki scenicznej, O Józię~ stanLy~owsl{lej
stanLy~owsl\lej JIa"
JI&" w (i~h
(i~lt "Plzysz.lo:;ei
"Plzyszlo:;ci odbę
.. '.-- --F "-=
'·-m
Bałuckiego sprawnie odegranej przez kolo dra- due
dz.le SIQ
BIQ kwartalne zebranie.
FE ....
.. Batucldego
matyczne "Arfy", z popisów orlciestry
'tGka.rs'Kil}u:,'
orkiestry smyczko(h) Ze igromldloniaozeladnik6w
Igromldxoniaozeladników 'tek&rs'liioll'.'
SI
~
A.
,
wej, piosenal!:
piosenelc wykonanych przez p. Grammensa. Wczoraj o goJzlnie 4·ej. po połuJnin
połuJuiu w lukalu.
luka.J.u.
J~ Jlr
J1,
~ J~ J \.jG
I i prawdziw,ie
J\! 38) pod
P
prawdziw.ie typowego "maJll~esa.'·
"maJll~esa" odśpiewanego "Liry (Nawrot M
Ilod przewoJnictwem
przewodnictwem sear":
w Icostyumle
kosiyumle przez p. R.
szego czeladnika p. A(lolfa,
A(lolfa. Schmidta o,jbylo
o,loyto s:ę
liI:ę
cZLonków Zgl'omadzenia r.lzf)la~
Następnie rozpocząl się bal. Bawiono
Ba.wiono się ogólne zebranie czlonków
I.lzf)la.~
(o) Echa:z
Echa z wystawy ogrodni(lz~j.
ogrodnj(lz~j. wczoraj: z werwą. do białego ra.na.
.
tol{arskic!l: Srr,aW9.z.:.i.
Sp~aw9zdallie
kasowewy~
(6)
rana.
ddliil{ó~
ó.il{ó w. tokarskiel,l,'
an.ie kasowe
wy·
'W Sali
hotelu ManLeufia
'zebrało
się
12 os6b
zz po.
\\
1kazaŁo.
Ł
t l
t k z 1907
118
b
'W
Sali
hotelu
MallLeufia
'zebrało
się
12
os6b
po.
,
(x)
la
Harmonii.
Sobotnia
"Reduta'/
w
Towapozo9taloscg.otowkl
~907r.
178,
śród nngrodzonych wystawców, uczestoiczą~ych
(x) la Harmonil. Sobotnia "RedutalI w Towa- raza o. pozos a oscg.o ow .t z. .r. .., rb.
r .
śród
nagrodzonych
wystawców,
nczestnicząeych,
rzvstwie
"Harmonia"
spro\nJ.zi
la
liczny
zastAp
6l kop., wpływy w CiągU roku ,3.91'rb.-, ogo,łern,
w urządzonej
VI maju
maju r.
r. z.
wystawie ,kwiatoweJ
,kwiatoweJ' rzystwio
"Harmonla" spro\vaJ.zi la liczny zastęp
~~9kOt!6~fljWYWW
w
urządzonej w
z. wystawie
J
"
569
h 61 l
W dde~i1u3;1knb,i3~r~·-OgO\lem
tI i 39.7 b 41 k
w
wŁadzi
Łodzi na rzecz tutejszego ..tGniazda>
Gniazda) 'rowarzy~ gosci do sal
Bal Towarzystwa
Towarzystwa. gnstownie
gustownie przystrajo.
przystrojo.
I'
l' '• .
wp.
wp,
y a ~. :..<. r
r....
. . op., pozo
,~twa opieki na.d
nad dziecmi.
stalo J~
na 19
1909
kop. J
.
nych.
°9 rok 2.J:2,rb. 20 kOPI
h .l
Wszy8Ll{im
przyPeluo bylo
byIo kostyum6w oryginalnych i gnsto. yehwalono
spraw~ ~~koJną,
WszysLldm nagrodzonym rozdane zostaly przy~
Pelno
gusto..
e wa1ono poprze~ spra.wl}
~~w Illli, abyml()'
a y tU o'
goto,wane umyślnie dyplomy; wręczali je preze;;
żeńskich,... Ochocza. zabawa uZlez tokarska mogta slększtalclC
wo.
prez63 1 wnyeh zwłaszcza żeńskich
sll~ksztalclC umy:lto
umy:ltowo.
wystawy p. A.
A.. Milker i sekretarz E. Jankowski. i utr7.smana
utrzymana. w dobl'~m
dobrym tonie, bez żadnego dysollan~
dysonan~
(c) W,dGwisko
W.dGwisko operowe
oporowe z pTZgnkodlult
pU9S'lkodll'Bt .Zi1
Zi1
godziny 9 rano. ,
powiedzianemu wczoraj
Zebrani postanowili w przyszłoś!.'i,
przyszłoś!.'!, o ile nBstręnastrę- II su trwala
trwała do godzltly
pOWiedzi,anemu
wcz()ra~ WidOWisku
W,idowlSkU opery
opery wa('~
war~
(o.) IIhskarad!l.
przez Stowar.;ySto warzy- sZll.wsklej
WielIdm. towarzyszyły
czy się sllosobnośó .działaa
.działac w tym samym kie~
.<a)
M?skaradł. Urząalona p~zez
szaw~kl6J w teatrz~
t6atl·z~, . .Wlelltlln,
towarzys~ył1. różne
rói;~e
runl,u solidarnie, mając
mlljąe zapewnioną
znpewnloną ze strony szenie
przemyslu wt.óknlstego
włóknistego cTextll.
cTextil. pr~eszkody.
przeszkody. PesymfscI
PtJsymfści n~rzym,r\Vall
n~rzy.m'ylVall nawet.,
że, ·nie
ruuliu
szenl~ majstr'ów
majstl.'ÓW przemysłu
nawet, ze,
·nle
miejscowych
pomoc. .
w ubieglI!:
sobotę. w teatrze Wielkim
do ~kutkn.
skutku. Istotme,
Istotnie, oa,wot,
impreiJaryo
miejscowych. ogrodników pomoc.,
w
u?leglą. ,sobotę.
WIelkim masllarada
maskarada, dojdZIe
d~Jdzl~ ono do
nll:wet.lmpre.3aryo
Podczas b~esiady wygloszono
wygłoszono wiele.
wiele toastów. p~wiodtasię
p~wlOdta SIę doskonąle.,
doskoną1e., Odznaczala
Odznaczała SH~
SIę .ona;wspa
,ona;wspa!.. Widowi~~
wldoWI~~ operówyeh
operowyeh pod e~ltlą
e~ldą Fllha.rmonll
Filha..rrnonil ~!ar;;
~!ar~
Przemawiali mIędzy innemi
Innemi pp. Milker, Jankow- Dlatą
malą dekorac,yą
dekoracpł sal
aal zaro,\vno
zaro,wno teatralnej, Jak
Jalc 1l kon- SZJlwsklE'J
SZIlwsk1EjJ był
byl )t.
~, wwlklam
wwlklem ukłopotamu,gdyl_
z,lkłopotamu,gLly,t. wn.,
wa.,
sld i sekretarz lódzkiego
łódzkiego (Gniazda, p. Osu- certo
certowej
waj na plerwszem pIętrze,
piętrze, połączonych wspólwspól. gon z wystauemlz Warszawydllkoracyaml.l.re·,
War~zawydllkoracyaml.1.re',
c h o w s lld
d...'
nie kilkoma weJścla.mi
wejŚCiami Z
z foyer
loyer i z galery
galeryi.
i.
kWI~ytami d~ "Tosc,,".
Ił Tose,.". sk~e~owauo
sk~e~owa.uo do PlOtr~W\y~
PlOtr~~;:Q\y~
Uchwalono jednomyślnie wydać
wysłać karty z poW różnych
róźnych miejscach umieszczono emblema.
emblema- 'li .Wlny IwIel
kolei nadwIslaflSk16J.GJy
nadwlslaflsk16J.GJy .do gOdzflly()
go d zflly ($
dziękowllniemza
dziękowaniem
za trudy.
trudy I pomoc W. organizowa,niu
organizowa,uiu ' ty Stowarzyszenia,
Stowarzygzenia, krosna, warsztaty tks'cl\.ia
tkacl\.ia Itp.
rtp. V:Vleczorem ntensyll~ te,atralne.
t~a.tralue. nie
n.ie nadeszły
nadesz!y do
wystawy: pa~1
pa~i Jankowsktęj,GlanClównia
Jankowsktęj,Glancównie Lp,
Lp. Ma- narzędzia pl'zamysłu
przemysłu .włóknisteg()~
.włóknistego. .
Łodzi, zakłopotany Impresar1o~yslal
lmpresaryo~yslal sz.ereg
sZ,ereg .de,~
,de,~
ciejewsltlemu
ciejewslclemu z Warąl:awy,
Warązawy, oraz reda.ktąro\Vi
reua.ktąroWi nRoz~
.
Zgromadzilo
Zgromadziło su~
Się kilka. tysięcy
tysIęcy osób,
osób. Nie bra.. pesz do Koluszek. Depesze odmosly
odnIosły talu sk\l.~ek,
sltu~ek,
woju14 p~
p. Wiktorowi
Wiktol'owi Czajewskiemtt za gorące po- klo gustownych .toalet
,toalet i ltostyum6w
kostyumow eefkhwuych,
eeCkt,)wnych 1 że u~alo
u~ato SI(}
Sl~ wago~ . wysłany
wysła.ny do PlOtrkow~ spro.
wystąwy W
w prasie. Karty te zostały opa" orygiąalnych,
orygiąalnycl1, gd
gdyż
yż to
ta ch~tl2iilo
ch~dzilo o zdobycie nagra.
nagro. wauzlCl
wadZIe O
o godz. 8
8.1
.1 pót :WIeczorem
~lłlczorem do Ł)~Z;I
Ł )~l;t •.
• . ~~~
parcie..wystawy
parcie
tr~one plJdpłsamikomjte~ó.
p'Odpłsamikomltetń wystawowego.
'
dyza na)guśtoiVuiejszy
na)gaśtowniejszy kogtynm
kostyum w postaci z!ote- nIlU
nlln wyładowano,
wyładowano. l zu.eslono,
Zll,eSlono".
.. o:az
o~az ustawlO~oda.
ustawlo~oda.
.. . Z ..
.,...
'·1"
go zegarka.
zeg. arka. dams.kiego
.
koracye na scenie
Zill!l..rJlOW'ą.,...
'.. '.i"
Od''..
.b· . .
saeule teatru Wlelk1E~go, Zill!l.r.o.oW'it(h). Zamll'lO
am180 e Sil
elDe~ ,.ods?boty
.Z!!.
b.1I W8. .urozmalc.~na
.urozmaICl.~na produkcyami artystvez..
przesi.logoJzinę cza$u.
cz:\$u. Ok.olietu()ś6
Ok.olietn()ś6 ta wp1r.:..
. (II).
sn e;r,n9~
ś· .S? otY kWóleczorem
.Z!l.b.llw8.
artvS&Vez.. no przesJJogollzio.ę
wp1r,:..
v
do te) pory
..lIada
ada uezustannla
ŚJlIB'"
,
.
t
ó'zmeUlę
,
. ;\'1d
' ·1Clio,. któ··:··
'·t·
uezustanm6
UHl'" ' t rry zasy' teatru
.
.) ~.
J.
"..
"t·
.,
; l'
ł'
. t.'
.
. . 1:)'
.", l
..J,,.
nemi
Wielkiego,
przeci!lO'llAla
ąiA
r~~ rozp~czll.o
.
.
nami na scenie
przeciąO'uęla
!1 i ę
nę ~ na op zmem6
;V'I OW1S
oW1S
ca,. , kt6··:··
rozp~cz\l.()
pal wszystkIe.
wszystkie
dro~l,utrudnlaJąc
comuDlkacyę..
d··
d.
'
...
b
l
"10",
'"'
dO/Hero
o
god.z.9
mlll
.•
20
Pubh
.
cznos.6b\tław.. 1e1>-.
dro~l,ut~ndl:.IaJą~.
(Qmunlk~cyę·
do
dnia
białego.
do!)\ero
godz.
9
mm.
20.
PubhcznosebyławHlh
, . k· , k
.b
o nla. la rgo.
.
·k l ' I k·t
ue]..mIejskIej
W
.. agopy.? el eelektryclil
e rym;ne]
wleJs lej kUl'suJą
·u'·SUJą bar~
ar~·.
... . ...
,'
ee,
-o JprzyczY~
Wagopyk?lel
·1I·
.Z' ,. ł
.. . .
. ea
zaniepokojona, nie wiedząc wcale
wcale~'
Pfzyczy~
. dzo c~ęzlto.
c~ęzłto. Na .1\Ole)aol1
,lwle)ach pod}azdowyc~
pod}i,\zdowyc~ elektryez,!
elektrycz ' ! d <.(~).>.ko
Z kołaa.. pr~6{lwn.ków
pr~(i\)wn.ków k~18i faJuyoznl,lfaJuyozn~. I nie tak znacznego opóźnienia. Zaivlę.dQlnlORO
Zalvlą.dQln.IOIlO ją:
j~
nych l1 dragacb
dr?gac1.1 zela.znych
zelaznych pocląglknrsuJą
pOCIągi kursuJą ze znacz' jłó zk~eJ:
Zk~6J: ZapOWIedZiane .na
,na wczoraj, og~l~e zebra :, dopiero' poakciedrtlglill.
po akciadraglill. .
.
nem OpÓZD:leJUem.
opóźnlenlem.
.
'
..
lI ~Ia
Ule \lIaeown.ków
pIacown.ków kolelfa.bryczno-lo,dzklllJ,
koleIfil.bryczno-lo,dzkHlJ, nl~ dp:
d,o:
Za opóźnienie
opóźntenie.towiuiónaleźy
to. wiuió na.leźy orgauizat
orgauiza.to,rów
o.r6w
slmtlm z ,po~oJn
.po~odn prz1byc~a
przyhyc~a m3.~el.~losc~
m3.~el.~lo.SCl wido\viska, którzy
'powlnnJbylipoczuwaósit~do
(a) ,.,.;-Wczorajsza
,.,..;-Wczorajsza zamieć śnieżna wplynęla l szlo
s~lo do
~o skutku
ktÓrzy ·powlnnLbylipocztlwaó·
.si~do
równieźbardzo. ujemnie na ruch kolejOWY,
kolejOWY. \ oczlonl<ów,
lon ów, OdbędZie SIę ono "l'.
"Y. drqglmtelmlll1e
drqglmtelmlnle dd~•..'' obowillzlm
obowiązkn uprzed:r.enia
uprzed:r:euia P\lblieznoścl.
P\1 b lieznośel. .
.... ..
Kumunlk~0ya stała:·
stała:' się niezmiernie utrudni
utruLlnio~4 b. m.
O~odz, 4 po. P~~Udll\U.l
p~~udnlu.1 będzl6
będZie ,Prawo..
JJeszeze
eszeze jeden wypadek g('ozi[zerw:a.uierri.
grozi[zerw:aliiem
KUDlunlk~0ya
0~;
~. o~odz_
,prawo..
ną.zpowądu .,D~~l'omlJ,dzenLa
ną.zpo,,:ądn
.,D~~l'om~dzeuLI.\ się wszędZie zasp ~ ocne
cne bez
ez w;:Iględu
w~ględu .na 110sc
110S11 przybylycb członków. przed~tawienia.
przeddtawienia. OtoznllP;Y9Ilfyton<p.OtozUil:n;Y911D'ton<p.- Grfłt0czewGrl1tbczew~
śllieznych, lltórepotwol'zylr grube warsLwy..
Zebraaie ozłonkówSpółkłkom!lndltowej~ski,
ClzłonkówSpółk:ikQm!lndytowej~ski. nie znający przepiiló·wobowląZUHcych
przepisó",vobowlązujących w
W'Ło;"c
ślliezllych,
(c) Zebranie
Ło:"c
NilJd\JtkJh!Iej ża,l1.liec .śnieżną odczuły
NilJd\.ltklh!Iej
odczuty koleje
koleje! Wczoraj, o godz.a;:e)
godz.a'::e) po p(il\ldniu..
poJ\ldniu, w lOI,alu
lOl{alll wlaw1a.- dZI, wysiadlszy
wysiadłszy zwag.onn,zatI';l:ymat
z:wag.oan,zatrzymat się 6~WH(j
c~wHo;..'..,
Ol(o~ICZll~lgd~i~JiIlle ~aJe zostały zawal~neśnie
OICO~lcZll~lgd~i~JiIlle
zawal~neśoie .. j snym, przy \lI.
ul. Wodnej M
~ 19, odbylo
odbyło Się
SIę zebra.- wo ,na peroni~, nia~idz~~
ni6~idz~c z.a. sobą szerego'weó\v,
szerego'wcó\V,
glem, a"na.rllzle,llle
a.ćna.rllzle,llle zdo.Jano zgromad~16
zgromad~lo po~rze. ;. nie członków Towarzystwakomn.odytowegop.
Towarzystwa.komaodytowegop. n. strzegących prlGsyłk1
prlGsyłkl pocztowe .. Nagle
Naglaua
na p1.e.6Y
pl.e.cy
'. bneJ i!uscl~ąkro~~czych,
i!uscl~ąkro~~czych. douprzątnięcfa.
donprzątnięc}a. ~niegll:
~niegu:
(Spółka). Obeonych
tSpółku.
Obeonycb . bylo,
było. 46czlon,k6w.
46czrd~k6w. R~zpa~ jego ~pad~ kolba-ltarabino,wa. U~er~eriie
U~erteriie bytodO~,
t
ł
orar ...1.),0.
·.~o. !. .ndn.....lU. w. sz.y.s.t.k1e
trywano .s.praw
rozwoJIl(Sp61kl
• '' syo
.• ·. P().'
Sąd~Op,O,. z. e p. ;G. na.ra~.·
na.ra~.·.o.o,.. . ~. .•
., .. W.'
w. cz
~z•. arar
I.lO. ,.~o
SZ.Y.S.l. klo pOCląglpr~~~ .1 tr;ywano.
s.prawy tycząeesu~ rozwoJt:l.
Sp61ku.
syc Sllll.e6..•• 1l .•...
po. .,.cc. . ~.~~...'~~
~~. . .O. )lo
)vo.. $ą,d~Op,o,.
chodz~(:e do~otl~IZo.:>taly
chodzą"e
dO~O~~lZO.:>taly z tego powodu opo~(_) Towarzystwo opieki
opIeki nad dzIecmi.
~zieGmt. Dnia ~y Zf;lstal,oa.
Zf;lstal,na. szwank
~zwank powazlllejszy,
powaznlejszy, ur:1em)zh
ur:lemJzh wla".
wla.....
luoJle·rta:k:l!o(liąg'~owarow~ .. ~sobowy,~ 1,
luoJle·rtak:l!o(liąg'~owarow~.?sObOwy,~
7; kto~ la-go lutegob. r. o godzinie . 8~ej wieczorem w ! lący
Jąa! m~ .:WJlilt~p>wcTosce~.
,WJ/:ft~p>w(Tosce~) Na sZczęscle
sZCZęSCI6 ~~l~~~,e'j
~~l~~~te'j
ry zwy.de przycboq.~1
przycboq.~l OgOdzlUl6,
OgOdZl1ll6. 4 m.20 po pO.v gma.chu
gmachu . Stowarzyszenia
Stowarzyszenia. rze~ajków
l'ze~njków . p.rzy ul. Łll";'
Ł~,;, l.I. nleto.~!~/wyw?lato.
nleto~!~/wy~plato. grozny.!h
grozny~h nas'IlPstw
nasu~pstw.IPf.<lłi
lp~.ćłi
ludam, ~rzyb!tdo~lero
~rzyb!t dopiero o gOd,zillle
gOd,zlOle 5m,ln.lO
5m,lll. 10 po kow~j M 2
2lL lM.1Isza
lM.Ilsza }i50Y.odbędzie
}ł50Y.odbędzie się orgalli_I!l~gt;~Z,ulc.
orgalli_I!l~gt;~Z,ulc.udillat
Udillat W
W Wluowlskn.
wHiowlsku.
".~
..... ';
POlud~IU,
P?l:ląg osobowy
035, :Damiast
ZQ,cy).Ll.e zebraDl6
Towarzystwa
czara} o
o godzinie 4.ra.)lo
4.ra,)iopttY
POlull~JU, l'?t:ląg
osobowy,. .Ni
Ja .'35.
zamIast o .godz. i zn,cy]lle
zebraille VH~ej
VlI~ej dZIelnicy
dZIelnic y Towarz
yatwaii .... . (~),rol.ary.
(~ )'Pol.ary. W czora}
ptty
~5 m~i;!ztJ:I~byldo
~~
m;i;!zt::I~bY!dO ŁQdtl d~Illeroo
d~flleroo godz, 6 m. oplele\
oplel{l nad ?,t:le6mi.·
?,t:lećmL W.sktadtejdzielnieywcho:"
W.składtej dzielnicywcho;" ilH~lAl~ksa.uurowskj(>j
ilH~yAl~ksa.uurowski(>j róg .ul
.ul.Reitera.'sposp'zę;.
. .R.eitera'spoSP'zę;.
·Sk
. Sk ikl 't o:·;
. ' . ; ...
.'. . b . ·M34dh
. Xl 34 d h .. ! dzą następllJ!\ce.
następuJ,ce. nlice:
uIlce: Blluedyl<ta
Ba.uedyltta (.N!J'U parzy~t~),· żono ogIeń
og;lęń w
w prz~dr.alui,
prZQdr.alni, dZlerżawioneJprzezDe~
dZleriawiolleJprzezDa~
owy •... ,II~ ,o
d . • .. uUy. m ag,
ego, ~ocl~g
~Ocl~g osolb
oso10owy
, O. C
c o i do Anny lNilJ'jlt
(~~lt lllepa.rzyste)~Plotrkowska(~i'li&iJ.le-rrrf)ndrzycl\iego.
nlepa.rzyste)~PIQtrkowska(~i'li&iJ.le-ll!(;)ndrzycl\iego. Z braku. telefonów w
w,,tej
tej o)cobcy:~
,zący zw.,
.zący
zw~ (.\ ee~.
.f~. z... m..
wIeczorem, .. mU-j
mU.j par~t;lte),
par~Yste), Zl:tkątna.,
Zl:lkątl,la, DJ~g~,
Dl~g~, .Paóska..
.Paóska. Lipowa,WóL,;,'
Lipowa/.WóL..;.' straż. ognIOwa.
ognIowa o pożarze zostatapóźnOzawla:~ą~
zostałapóźnOza.wla:~ą~
i ..•. o .~~.
ila! wy:ul.i:ye
ilal
wy:u;:;:ye dOp'lero
dOp'l~ro g. 6 ~.3;,), WIeczorem. .. I czullska,
cza:nska., SpaceroW;Il,Nowo8pacerowa.
SJ'8,ceroW;Il,Nowo8pacerowa. ?d.oli"el.
~duli'cl. miouą,
mioną, a kied Y'pt'z:ybylallam.iujsctl,
ypr'zybylan,am.iujsctl, cat1'b.iL~1"~,
cat1'b.iL~1.~\
do ,ul •.Sl'l~ Anny, sw, AndrzeJlt"E:02l"
AndrzeJa,,~o~M . nek Z-piętrowy
DZlSla). z, ~owodn
~owodu ,p~nuJąceJ.· o:d ..weg.~~~ego i Beueqykta.
Beueqykta .do.ul
2·piętrowy staL wplOO1ie.tl~ae~j:1{tó!lpbs.Il~~q:
WpioOlie:ll~ae~j,1{tó!lpb!lIl~~q:
r~na zadymkI
zadymlo l, ,:.:asp
.~asp Slllez;n
sUlez;uycb.11?Cląglsp4zlU~J~..
ycb.11?CląglSp4zlU~J~.. wąuowsk~l>\PQ41.e.SM,'.Mlldza;
wąuow sk~,\PQd1.e.SM, .. Mlldza; Kąrolewsłta2z0sa."l!IagrażatysąsiednlmbudynkO"mmie.szk:al~Y:'iri:~:;tS
K~role:wsltąlilz()s~~agrażatysą8iodnlmbudy nk(lcmmieszk:al~ytiri:~:;tS. ~tr,a~
il~wd~j.szym cIąga.
il~wd~j.s~ym
CIągu. ..'
... . , . ..,..
..,"
,.i; :" :J::.eszllo,
]::.eszno, Ś\v':~!l~wiJ,.~.t,/,
Ś\v.:~u~wiJ(..~.t;/.
~. ...>,.jby
. . . > , . j b y la zmuszoną. rożpocząćakcy~
rożpocząeakcy~!.ł,'at1l;U:l~~w~;;):~((
•• ł,'at1l;\.t;l~~w~,.;.::~((
. . . ,POCIąg
,P()CIąg osobo:~y, MI.
)(ił. 3! •..
~aDl!s.st ...:: oo,.... goą~I:l;lle .7i .....
'()I:~,I~f.i~;'g:~;~~t~.~crJna 'pr~~1 .•. ~~.;lI:~~.z.~.'PPo
~~.;lI:~~,z,~,'PPo ... ·;,.
i.~e) ..dzi~.ltl.
dzi~.ltl, c1l,.~d;zJV'l~e~a.J!9~.Dl
c1l,.~d;zJV'l~e~aJ!9~Dl
•. ,~aDl!~st
. . . ,;:;,
,;:>, '()I:~,l~f.i~;'g:~;~~t~.~CrJAIt
·". d031ów;.
d0316.w •. mleszkalnycu.·
mleszkalnycl1· i~a)
111.
'~'U.l~,wzY:Jzędl.!opl~!() o godz. 8 ~R;~i9;1;.?:;~rp~"
~R;~P;l?:.~r~ą. .
!.!itjil~~~j.l.~~P!pw p;o
po wY?~~:Y;ą.~
wyz~~;yą.4 ·.U,IJ~,lP?:nÓ
·.U,I~CtlP?:nÓ \IV 'I wJ'sll
kO.lll, ~dota
~dotan()
. ' .! . ...... . ...
111•• lV. '~tlu.~,y~zYl.izędl.!opl~!()ogodz.8
i!ftjil~~~.15.~~p;,Pw
w;)'sll kom,
DO ocalIc.;
ocall~.; .. ...,
fli.l.Poell\S
flzi.Poelliś pocz,owlollK
PO()Z'OWlo1lK ó,vrzfchodzltcld9
ó,.przfchodzlLcld9 Ęoif:::·i~t.··
~Oi!::., .~.V@1f.;. ~'~4e3'cli.czlnnlepr.c'owa.4).dla.&ak
t!ti~~es.clLczlnluepr.cowa.4)dla.&ik· ··W ak.cl1
al!.c,yl ra\l1AkQ.wllj
ra\I1AltQ.w~j urali
brali: ~dz:riiI
~dZ:.hiI lJ.n04l(nOd-

I
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:tula wskiego oraz utwory Tetmajera
Tetmajora i Konopnio·
KonopnicW środę po cenach zniżonych, n 'l'l'Zy
l'l'Z)' siostry"
:dzlaly stl'1\ży
stł'aży ogniowej och(\tniczej,
ochotniczej, VI odt1zial
oddział I
kiej-z
uczuciem
i
zrozumieniem.
zrozumieuiem.
draf(j:lt
A,
ClechowR.
z fa
b
l')
),
Tow.
akc.
I.
K.
Poznańskiego
i
straż
f
dra'll:lt
z
r08YJsldego
A.
Cl8Cho1VU.
fOl
ulw.
Poznauskiego
l1źllpelniła komeuya DOd
Progt'am
Program koncertu nŹllpelniła
We czwal'lek po raz pierwllzy
Jlierw~zy ukaże się IV
w
miejsl\. _ "'j'zyczyua
"'j'zyczyna ognia
ognia. 111ewiadoma.,
UHlWiadoma., straty wy.. "
u,W gahinecie doktora" wykona.na
wykonana prze~
pl'ze~
noszą f;
f;.,. :to 30,000 rui>.
rub. Bardzo duże str'aty
att'aty po- Łodzi ciekawy dramat historyczny ,Starośllić ub- llńslmgo .,W
czlonków
członków kola dramatycznego "Lutui".
"Lntui". Sztul{Q
Sztulo~
rany" A. Nowaczyńskiego, wystawiony pod kle~
klep
:niesh
niesIl lol;ntorzy domów mieszkalny~b. Pomimo zaZftdobrze"..
ro\Vniótwem p. AlItemlego
Antoniego Slemaszko. Na pl'Opl'e- ! pl'Zy dobrym zespole odegrano zupełnie dobt'ze
pewuien s~mży,
sl;mży, żeby rzeczy pozostawili w
w miesz· rowuictwem
Po lwncercie zarządzono krótką przerwę,
mierza będzie obdcny
obtlcny autor "SLal'ościea".
"SLal'ościca". który I
kauiaeli,
kania<lll, nie słuchali st/'aiakó
st/'użakó \V,
w, wyno~ili WSlZ
ws.: yst~ miorze
i podczas której usnnięto
usunięto l(rzesla
l<rzesla zamieniając wiIde
Jde ruc[loll1oŚCi,
rucpOlł1oŚCi, które połamali
po.l:amali ii przez pośpiech umyślnie zjeżdża z Warszawy.
na. salę taneczną, Ochocze
Ochocz.e tańce pl'zccil!:~
pl'Zccill:~
Jutl'.o w teatrze Wielkim po cenach popularpopular· i down ię lIa.
Jutro
znacznie
znaczuie uszkodzili.
gn~lJ
się
do
późnej
nocy.
uoc
y.
wyglosi
wygłosi
piękny
piqkny
swój
odczyt
I).
Maciej
Szunych
- Dziś w nocy o godz. 121/~ IV oddział
...-...-,..
!ciewicz, p. tt.••"Kmków
Kmków i jego pamlątki".
pamlątki", Począ
straży oglliowej
oguiowej ochotnil}zej
ochotniczej został zawezwany na
na. !(iewicz,
tok odczytu o
O godz. a-ej.
a-aj. po pol.
uLcę Rigowsl(ą
Rigowsl<ą, JIi!
Xl! 5. Po Jll'zybyciu tego oddzialu tek
Dyrekcya t,latru polskiego cbce tym· sposoS,piętrowym domu pali się
stwierdzono, że na 3.piętrowym
ś. p.
dach. Ogiell,
Ogi1;l11, podsycany silnyln
si/nylu wiatrem.
wiatrem, szerzył bem dao możność najszerszem warstwoiU naszej
się bardzo
bllrdzo gwałtownie. Nadjechały
NadjecJlary I li ii lIIoel
Ul od ... publiczności zapoznania się z drogiellli sercu kaź·
polal(Q pamiątkami grodu Jugielloń8l<iego
Jugiellońsl<iego
straży ochOtlllczel,
ochotmczej, oraz oddzialy V i VI[ dego pOla1<a
dZiały strazy
pamiątek hlstoryoznych.
z fabryl,
fabr! l. SclIeiblera.
Scheiblera i Leonbo.rdta;
Leonbardta; pożar
pozar ob;ąt z tą skarbnicą naszych palllią~ek
odc~ytem bardzo duże.
już
ju2 cał3dac~.
cal:3dac~. Z POWOdli znacznoj
znacznej wysokośoi bu· Zainteresowanie odczytem
Bilety wcześniej nabywa6 możua
można. w kasie teaNieliczne grono na9ltyeh
na'l~yeh dramato
drame.to i komedyo
1dynku, dostęp do ognia byt bardzo utruuniony. Do~
1dyuku,
zwykłych.
pisarzy poniosło
ponioslo znów bolesną stratę, ubyta bo:l.iero w godzinę pożar zdołano umiejscowić, a O
O tru Victoria w godzinach zwyklycb.
(_) W sobotę ullłeglą
ubIegłą wieczorem w teatrze
wiem z jego szeregów jeżeli niepierwszorzędna,
B.iepierwszorzędna,
godz. 3 1'I1DO
rano zopernie
zupernie ug-asic.
ug-usic.
Vi Łodzi
to w kaid
każ d ym razie wybitna sila, której utwory
Spłonąl 11rawie
Spłoną.l
llrawie caly dach. Przyczyna
Przyczyna. pożaru Victoria wystawiono dawno niegrany W
Przybyszewslciego (Dla
<Dla szczęścia), z powodzeniem grywlIne były na scenach polskicb
polskiob
nie wyjaśuiona.
wyjaśulollu. Straty
St.raty wynoszą okoto
okola 3,000 rub. dramat St. Przybyszewskiego
Jest
to
pod
względem
koncepcyi
i
i
obrobienia
tei
do
dziś
dnia
dnia.
jeszcze
nie
schodzą
z
reper·
(c) %na()lua
kradziez, Cesarski niemiecki
Znalllna kradziez.
matu
jeden
z
lepszych
dramatów
St.
Przybyszetuaru.
tuam.
,l{onsulat zwrócił się do lódzltlego
lódzldego wydziaJu
wydziału po,Iwnsulat
wysta
W sobotę ubieglfł
ubiegłą zma"la
zmal'la w Warszawie po
wskiego, który dyrekcya naszego teatru wlsta
'licyi śledczej. zaWiadamiając, że w Gnieźnie spel
sp(ll~...
wUtt
wiła
z
właści
wą
jej
staranIlością.
starannością.
doś6
długiej
chorobie
Ś.
l).
}b. Zofia Mellerowll'
Mellerowa· Je ..
ni
nioną
oną zostala
została kradzież zro~ych.
złotych. wyrobów, prze·
przeW roli Heleny z powodzeniem wystqp:ra p-na dna z nielicznych autorek polskich, które swÓJ
SW~J taważnie. zegarków i pierściollkó\v
pierścionków' na SUlllę
SUllIę 25 ttys
ydramatycznej.
caką duszą wCieliła
WCieliła s'ę
lent poświęciły
poświfJclly sztuce dramatycznaj,
'S1~cy marek.' Pos,t.itodowany
.gltacy
Pos'loitodowany wyznaczyl nagrodę Wanda Maliuowska, która calą
pl'zept'owatlzHa rol~ bardzo kousakonBaJej komeelya
komedya .Fałszywe blaski;', zaliczona do
iW sumie. 1
1,000
marek za wykryCie
wykrycie przestępców. w tę postaó i pl'Zepl'owatlzUa
1°00 mafek
pierwszorzędnych utworów w dziedzinie komed yi
;RówDocześnie kon~ulat zaznacza, ze
;RówDocześuie
ze jednym z prze- kWelllUie.
Olgą byla.
byla l)·ni
p-ni Izabela Kozłowska, która w obyczajowej, obiegła z rzotelnem
rzetelnem powodzeniem
:stępców jest mieszkaniec Łodzi, który
który przebywał
postać
tę
wluł~
wlała
dużo
fiuczyi
finezyi
i
temperamentu,
ale
wszystkie
sceny
polsl<ie,
polslde,
zdobywszy przedtem w
lW GuieŹliio
GnieŹliio w cza.siespetnicuia
cza.siespetnienia krad~ieży.
krad~iażl.
w
miejscach
o
silnem
silnern
napi~cill
napięcill
clramaLycznem
byroku
1816
1876
nagrodę
na.
na
l<onkllr.~:i.e
l(onkur.~ie
Imienia Fredry.
Fl·edry.
(p) .NelJiy
Nenły zgon.
zgoQII. W sobotę p6źt1fm
późnym wieczorem
la
colwlwink
za
słabo.:.
słabą:.
«Ohata
za
wsią\}
wsiąt
i
icDziewczę
«Dziewczę
z
chaty
za
WSla)
,(nr. Ulicy ł'rze;&ZQ
.i;IU\
ł'rzEl;azQ.HI
~ 56 przechodnie
przochodnle zauważyli
zauwa.żyll letl\cl\
letącl\
Mlickiego dobrze zagro.lp. Borowski, ZdźarZdźarp napisane do spółki
spÓłki ~ Jauem
Janem Galaaiewiczem,
GalasiewiczeUl, do
!na trolURW)
trotuarze mloda,kobletę
młodąl!:obletę lat okole
okolo 24-ch.
24-cb. Zawezwu.
ZawezwIJ.
no Pogotowie,
1:'ogo~ówle, którego lekarz
leka!'z stWierdzi!
stWierdził zgou.
zgon. Nazw!- skim pojętyll1
pOjętyl1l bardze subtelUle
subtelnie byr
był p. Jaracz.
'!ttórych
l(tórych ~t'eści
treści zaczeqlU1ęto
zaczerpnięto z powieści 1.
I. J. l\raKralika
eka lIui
ilU! adrllBIl
adresu denatki na razie nie stwierdzono. Przy"
Przy·
d
(Al.
Dw.)
Opeu.
Op
au.
Niemniejszern
powodzeni~m
powodzeniem
szewskiego
do
dziś
drlia
dnia.
nie
nia
schodzą
scbodzą
z
rep(łr
rel)(łr~
'czynt\
'czyna $ml
$mlel'1l1
erol nieznaun
nieZUllllll ••
cieszyła
się
opera
optlra
warszawska
.od
,od
poprzednich,
tuaru
tUllrn
teatrów
toatrów
ludowych
i
widowisk
popularpOi'ular8tSillll bezprzytomny. Wczorai.
Wezoraj. wlEiC1:0rllm
wlEiczorem
, . (p)
{p} Stal...
!pOgotOWie
!pogotOWie łloatJl,lD
łlOlltl!.to zawazwl'lna
zawazw!\ne na .ullcę
,ulicę Zglersl!:l\
Zgiersil:l\ l'łI
NI 22,
22. wystawiając w dniu wczorajszym pi~kną
piękną operę nouo- nych.
'lekarz którego .zast\\ł
.zast\t.ł kobietę lat okolo 40 w stilU
stli nle nienie" wej sztuki J.ramatycznej
uramatycznej wtoskiei, l(tÓl'ej
lttÓt'ej przedsta~
przedstas.
S. p. Zotitl.
ZOtllł, urodziła się w roku 1848
l8ł8 w Warprzytomnym
przyL?mnym I w takim stanIe
stanie odWiÓzł
odWIÓzł j~
ją do szpitala
ezphu.lą
przemyslowców warszawskich
wiciel jest G. Puccini. Trzyaktowy melodramat " szawie, w rodzinie pl'zemyslowców
mali. Pozuańskleh, bez
baz moznoścl
liozności spraWdzenia DllzwJSka
naZWiSka
.. 'rosca" wykona.no
wykonano wczoraj w teatne
teatrze Vergich i od
od. wczesnej
wczesnaj mlodośoi
młodości umiłowała
mazyczny
muzyczny "l'osca"
., .i
.
.
,i adręsu.
zapełnionej WIdowni.
wl~owni.
tea.tr.
teatr.
. (e) OtU'.lIIole.
Otl'.lIlole. Dziś o
() godZinie
godzinie 99·ej
-ej rano W kosn·
kosz,,- Wielkim przy szczelnie zapernionej
Pa.rtyę główną 'rosci śpiewaozki
śpiewaczki odtwor~yło.
odtwor~yłll.
Zaślubiwszy ś. p. Jana :aiellara,
~iellara. dyrel,tora.
dyrel,tora
.l'ach przy \llwy .RozwlLdowl;l\l:lej
.:rach
.Rozwlldowęlrlej 2~latnl
2~letnl synek
nnak stra.żnlkll
strażnika
~policYJnego Z. przez pomylkęnapll
~p()licYJnego
}'Jomylkęuapll się amonll'lru.
amoniaku. WoWe- p.
p, Oal,'meu
Ca~men Melis, wywią7.ująGsięz.
wywiązująllsięz. trudlU:lgo
trudUtlgo za:za.:- ehorów .oper'y
opery warszawskiej Ś. ~.Zufia
~.Zufta MoHero"
Mellero/. .
;;~wo.'t\.!.l(ikłl.l'Z POgotoViialll\łbszplaczeDst.\CYo
;;~wo.1:\.!.lekłl.l·z
PogotoViialll\łbszpiacaenst.\CYo USUlllll.
u3uńąl.
dania pod każdycą
każdYm względem wybornie
wybornie...,<lws
<lwa jej WQ
",acalą
calą dus.zą
duszą oddalI\.
oddalą się
si~ teatrowi,
taatr~wt. zadebiutiJwazadebiut()wa~
;
(cl2!lIułerzenla.Dzl§·o!(odzlnle l·ej po połu
(cl2!lIułerzenla.Dzlś·(l!(odzhtle
pelno,
no, szlachetnie, w szczegól
szczególności
ności w wy- wszy na nIwie
niwletwórczoścl
twó.rozoscl seenicltuej
scemc2neJ W
w r. 1872
brzmi pel
idniu (lO letni
letlli Jakób Dutkin,
Dlltltin, przybYlY za interesolll
interes~m do
zna\:omicie dolItiuuJe
dOlIliuuJe nad
na.d pelnią i dramatem
dram!ltem p. t. lO 'Y~nda.",
'Y'~ndaJJ, który !lamin.1O
pomimo pewnycb.
pewnych
;oddzł'i;\lU
ullcy Benedykta, z'Jstal
;oddzł'alu Banku państw/ł,
państwIł, przy Ulicy
z'Jstsl sokim regestrze; :ma\:oruicie
brzmienia sily
sUy orkiestt'owej.Twarz
orkiestt'ow~i.Twarz ruehlnva,.
ruehll\va, tem.
tern. III ~ster:k.
brzmIenia
~st~r:k, pubhcznoso
publIcznoso warszawska
warszawsim przyjęła.
przYJ~la ba.rdlO
ba.rd.:/.)
iudl>r~ony tępam
tępem nanędzlęm
nanędzłęlll IV
W gJ:ewę;
glowę; . WGzw!l.no
Wezwano l'ugoł'ogo
(to'il'18.
rl!.tuukowe. leKarz
lOltar.z któtagó
któtegó .rany
rllny opatrzyŁ.
opatrzy t
(tow18rl',ttlukowa.
parament południowy
poludniowy doskoua.'e
doskoua'e nadajfł
nadaj~ się
Się do zyozllwle.
•
.
wszellticb. scen
sCen tak mHosnych,
miłosnych, jak również ii.
Ale dopiero
blask!" ukazaly
dop~ero .1!'als~yw'e
~]rats'lyw~ b~D.8kl",
ukaz~Iy jej
Dg~h1etuiłal:Bien,ą.' W
Vi cJMII nbie~lycb
dw6eh wszelkich
: (P) OD~lnecuiłal:8ien'#lII."
ubia~lycb dw6ch
idologóhlsmu aslll.blenlU
idnlogóhlewu
osłablalllU uleglo pl~Ó
pl~Ć o~ób, dwó~h męz·
nie dramatycznych., We wszystkich
wstystklch aktach p~
p, M. talen~"Ił'
talen~ 'W catej
całej P:lnl.
p:lui. Duweip,
Duwelp, żywości
zywośoakcYl,
akcyi, bal'~
ba.rj.czyzu
j6zyzu il trzrkoblety.
trzy kobiety. ktÓrylU
którylll lekarze Pogo;oWJIl
PogotoWia. ra.t.un- utrzymała. się w tonie,daiąc nam
nosó poszczegoluych
na.m pOi3taó
postaó Tosci
sean, piękny
dya.1og zwróT09ci I wnosó
w.
pOBzczegoluych scen,
pięk?J dyalog,
'kowego
'koW6go udzlollU
udzlollli dorf\żnaJ
dorf\źneJ pomocy.
znawcó~ sztuo jakiej zapewne marzył
marżył Puoclni.
Puccini. A.rya w drugim cily
e~11 powszechną
po~szechną uwagę
uwagę krytyki il znawców
szt!l~
..".
.. .·(p)Sn~gawlc..
(P) ,SU.gawlelil. Wczoraj Pogatowlo.
PogotOWie. Wl&YW8tlO
WKYWł1I1D do
byla
na.
na
żądanIe
żądanIa
pnbliczllosci
pnbHczl\osci
powtól·zona..
powtól'zona,
ki
8?BmeZnel,
Bcenic1:nel,
wróżąo.
wróżqo
przy
teru
JakuaJlep!aJ
jaknajlepiej
u
Q przyakcie
p1łcin WiPIld..li.OW
pl~Ciu
WYPIld..ll:OW•. w
wyn1klychz
Jn1klychz p~wod\t poalli:gllIęcl&
PQ31li:gl\Ięci& ale,
slę.
Ca.Va\·adossi był p. Henryk Drze- szlej karrerze
karyerzo mIodeJ
młodej autorki.
• :rvlalarżem
:Malal'żem CaVa\'adossi
autorki,. , .
'
'Wiecki;
gra. zadowalniała
za.
pos:My .Zyzlo"
.Zy21io" 'Wyborna
wyborna koko-'
'WlecId; tak
ta.k głoś,
gloś, ja.!e
jaJe ter. i gra
zadowalniała. w zu.
W ślad
sla~ zatem
zatem, pos:dy
pelności, . stworzyli .I!:'I!: Tosl,Q:
Tosl,ą ~arę
sympa.. med~a7i
Dwie mla;,Y'
miary",1 "",Porane~,
Poranek muzyczny", "Stra-:Stra.,:,
llarę bardżo
bardzo sympa.·
me.d~,a7jDwle
(II)
(a) .. W"n(;wienie19k()yj.
Wr;n6wieniel1Jk()yj. .Przed
Prz.ed killm
kilim tygod ńia~ pełności,
t1o
" . )lStefanelt
", .SI,?lanka.,
.Sielankn.... ..•
. .Paa
tyozną.
Piękną lityę
atyę w. trlecim
tr.:ecim akcie
a.kcie zmuszony duję
dUl,ę,.
)I~tefan~k.,
Pan Witold"
Witold:',
'mi W,szkolepoczątkoWlljW
W.szkolopoczątkOWlljw Lagiewn~kacu
LagiewD~kacu z poz ną. Piękną
powtórzyli,
,.Na letnJem
letuiem mle$zkanlu,
mieukanIU", .Premlllm
.Premium noworOĆZll8
noworoczne'"
'.
woduwybqchu.w
woduwybqcbll,w ki~ku
kqku wioskaeltepldetnii
wioskachepldetnii ospy i byt powtórzyli.
mortale'~Ł ..~P~zem~drkowar.
Przem~tll'kowal". "W.
W ,Alpacl1":
A11Jacl1""
Z trudnego ~adania, wykonUj~c
'Vtykonuf~c pa.rty~pre.
partyę~re. "Salto
,.Saltp .I~or~~le·:t
odry, . lekCje
lekcy e . .' zostały .·pr~erwalle.
przerwane. ObecUIe
ObecUle Jab:
jalc
l
baroua Sca.rpla
winien", • UWięzilluaj,
~Hrabina Tea
Jo~
Scarpla p. Wilrtor Gl'ąbczewilki,wy..
Gl'ąbczewill{i, wy.. "Kto Wl!llen,,'
Wlęzwn.a r Jlrabllla
Teą.1 ' , " WJo"
odra
odra. "tak
'·takiospa.
i ospa u.stały,przet9
'nstały,przet9 w~adza poleciła..
polecUa. fekta. barona.
Ef(\zu" nadto .nal!lsany
napisany do
llo spółki.z
spółldz GalasieG~lasiewill,:zat się
się bal'd!'o dobrze
dobt'ze pud
pod każdym
każdym wzgl~dem.
względem. wa
w~ z li:f{\zu
Iekcye wszkolewznQwiÓ.
wszkolewZDQwió.
.
. wiltzat
ulouyc4 c«Pa.n.
Z mniejszych partyi na wyróżnienie
wyróźnienie zas!llgnzas!ugll. WICl/:em
wiczem oprócz wyulle
wymięuiuuyc4
Pau ZalsIkłC;lW
ZałslkłC;lW,CZ),
,oz,
,'. (~)%nn.rznięt,
r.rodzłnio6-el . rano
(~)i.marzl!'Jięlf W ~obl)tę
Ifobotę o
or.!Qdzłnie6-ai.
Dl!, 12v1.t1J
1251,I:1J WlorSC!1I
W10r80!1I mlqdzy
ml?dzy Iltacyt\mi
stAcyami Zgierza
Zgler~a Łó 1~ Klioją
~akrystyaua, p. Malawski
Mall.l.wski drMl~t
!ttórego treścwzu;to
ją p. Dy1inski
Dy1iliski w
W. roli zakrystyana,
drMl~t l?dowy, do 1<t6rego
treśc .wZI~to zZ noweli
1lskazńąll1l'!lon.o na piaucfa
1lskazńąll1l'!lono
pianefe Zlnf\I'Znlętego
2lnl\l'Znlę.tego nłeflrzY~omJ1a
nleilrzY~olllJ1e
graJąo rolę Spoletta,sekretarzaprefeltta,
graJąc
Spoletta,sel<retarzaprefeltta, (}raz
(ll'I.l.Z p.
p, SlenklewlCza
SIenkieWicza p. t. ftSzkice
~Szkice w~glelD.·'.
węglem",
...
'
go c~łowleka,
C~łI)Wleka•.. Zatrzym!r.Dym
Zatrzymll.oym specyalnle towa.rowympo- Bayat'lelu
An(yelotti.
....
.
utworów
dramatycznych
.$.
p.
Bayel'leiu
Jako
Ceza.r
Angelotti.
.
".
Oprócz
ut.worów
d:a!llatJ~cznych
ś.
Zofia
o
?ll\glem
9.ll\g.Iem l!l'IOlIWlezlono
l!l'IOllwlezlono delikwenta.
delikwenta da
do Z~lerza,
Z~ler2l1\, gdZie ZRu,. Oal0l:16
Caloś6 w.ystawienla·
wystawienia· wczornJszej
wczorajszej. opery
operyezla
szla l\~;pel:owa.
l\~;pel'owa napisała.
napisała pO~Vle8c
powieśC P·,t.
p. t. "(JrQchowe
"(,lI'Qcltowe Wianwian·
)\)to
Ok.&Zltto się,
był
Jęto się odp(jwlednhn
odp(jwlednhll flltunklem.
rlltunk:l~m. Ok.Azat.o
si~, $6
ae hyl
Kochll.DOWltł 0:. W.
'~o lló,eJdnla,r
IlÓ'6Jdnle,r li;z Kocho.nówl,tł
.'..
bardzo składnie,
btlrdzo
składule, >wy'Wi~rając.na.
>wywi~rającna..pl1bUczności
l)l1blicznoścl \tra.;,
\tra" ., kl
k~ ...$łómaczoną.
ttómaezoną na. Jr.lzy.k
j~zy.k nIemle.cki,tudzlez
u l6mieuki,tudzlez SpOl'O
sporo
ŻtlnJ6 hardzo Bllne;
.
nowel i ul~tnych szkiCÓW. ~rukowa;I1'yclt
żeDle
slln.6;
nowol
~rllkowaIlych w róż~
Orkiestra. w
VI zwiębzonym
zwi~k'lzonym komplecieprowakomplecieprowa.- nych etll.~OplSIlI!I,Cil"
M.lI.SOplSlllacll" przewazl.lle
pr:l:e\ta.znle zaŚ
zaś W cl{łosaolu,
c!{łosaclu, \
. SZTUI(A l PIŚMIENNICTWO.
PiŚMIENNICTWO.
m) iJ 'Eouu
dzonaprzez
dzona
prZez dyrektora Sledziusl{lego
Sledziu~l{jego Wf9,Z
wraz zż chórem
cbórem <Przeglądzie
«Przeglądzie Ty.g?dtuow
Ty.g?dfiiOW 1ym)
cEchu muzycznern).··
muzycznem).'
.'teatr
teatr
......' Ju.t.'1'0
ro.. ,wie. czorem .w teati'
tt'ati'.. z!l.·
zEl.' .Vlc
.Y\Il. toria (w
(w zruniejszonymlrolUplecie)
zmniejszonym ,~colUpłecie) dostrajali się
si~ du
do ''ea~
e a- })rzeldadów
Z pod pióra.
pióra Jaj
JOJ wyszło tez Wiale
Wiele celuiejszYl.lh
celniejszYl.lh
·
..
.'
łosci i solistów bardzo dobrze.
tetma1nych, przyswoJonych
przyswoJOuych li. 2
·2··"
lOBci
})rzekładów sztuk
s~tuk:tetmaluych,
li~
c
pp. raz 5~'tl,'t.Wesaleł
tyi: Weseleł . StanIsława
Wyl3pia'.6.:.,
Opera
dziś bpdzie
odegran
dr"gi.
t,erll.turze,
PO!skrejz
l.nnych·
J'p.zi1ków
nrzew"z· "l'"
,:Cie:~.~2i
Stan!sława.
Wyl3pia'A:,.
Opera.
będzie
odegraną
n po raz
raili
drugi.
terll.turz~
POlskrej
z
w.nych
j~zyków
lIrzew/tinla
'slpego.
;
..,.
, . . . .'
.~ ;
~
. ~.
!li Wlosku3 17 0
"2 J
ł 1;'
.. "ło .,
'.
..... W
W· dniu
dniu II
. 7'.1; 88 lutego
lu'cao 1'1
w· teatr"e
WI'''II'l'", !li wlosklogO.
ł
.
.•
tocrfra..dotąd
nlgdyille
w
-teatrze
.Q •
. Jest ..'. toc~fra.,dotąd
nlgd1ilt~ widziana. W
~ 13
. .W\(~II<l1n
" \ ,~
Łodzi llaafuza;cl'1
ŁOdzi
na. afuzn.c!'1 't~~trlJ.
·t~~trlJ. polskiego, cyfra. .1llÓWlą.opHBwarszawska
mówlą.opHl\WarSZa wslca odśpiewa
odśpiewa. operę lo"Madańle
Mauame Bilca
<la s.alUa~a
s.allla~a eiebJe,st,lllowiąca
ęiebJe,st,lllOwiącllPrzytem
.przytem sluszny
sl11szny terUy"
ttJ1;'Uy"~·
~. p. CarmeIl.
Carmóll. Melis w partyi tytn!owej.
tytułowej. '
,t!tuldo
,t~tuldo wyraieullt
wyrażellllt terazlJiejszejdyre!,cyi
teraźl,liejszejdyrel<cyi na~zego
na~zeg()
(a) Z •n Lntnr'. Bardzo int~re8uiącym był
byl żo''t·~
zo"r~
teatru ·sló~u~nania~a.jeJ
!\ulturałlle i! artystycz.I!LIl'"
'Sló.\yQ.~llania~a,.JoJ 1\ultll!'aI1l6
arty:ltycz- ganizowlluy
g1J.nizownlly wczorlj.;
wczorlj.j podWieczorek muzyozny
muzyczny ."LIl'"
llęZIlSlugi,
sztuk! tni'\
.uęzasluSJ, z.a. :pOCiągulęCledo
PU(}jągulęeHldo priJoyt.ku
przJ byt,ku sztuki
tni n • zg['omadz)'wszy lICznych słucuaczów. Pod~
.. Zl\kOńczeuioBPtawy
m.lódzieucówareszto."
Zl\kOńczeniefiprawy mlódzieucówareszto·"
po)skiejłsi61'oklOhows
dZlę4i
g·or·wieczorek,WCZOt'R;Szy,
wyróinial
polskiej ,Siel'okIChnl<ts pubI1\lżnoścl,
pu bll\liitl0ŚO l, dZI
ę4i g·or·
wieczortlk, Wczot'll.;szy. W
Yróźnial się urozmai~()
urozmai~o"..
w/mych . z pól tuilionem
tIJi1ionem 1'ulJh,
l'uLJh, .,'.
..'
.
'lhveJ
1łweJ i .sll!lllennejpracy
,sumi.ennejpracy ęa~eg().pet:$onl:llu.
\la.~egl>,pet::lOll\:llu. teatral·
teatral.. ny fmi progr~mem,lr.którym
progr~mem,lr.kt6rym figurowały
ugutowały dzieLa pitU'~
piel'. Nastąpiło zakoń.czenlesensacyjnel
zakoń.czenlesensacyjae,J sprawy
nego. .
.
..
WS20l'zę.JneJ
\V~rtÓ$lli.
.' PlerepJotczy
nego.,
' ... . • ...•....
wszol'zę.JneJ Wl\l'tÓ$lli.
..
Plereplotczy~owa
kowa il····13oll(ego,.
Rolk,ego,. d woch mlodzie1l.oó
LUtodzieńcó IV
w
, .. Jot~~
te~ na)utrzeisze
na)utrząjsze)ubqeuszoweprzedsta..jubileuszowe przedsta· .,
1)0(1.19
lJ op.ls kwartetu
kwartetu. na
na. ma.ndolinach
mandolinach wypadł Ztl~
Zll~
are$zt?wau~ch ,mniej
.mnleiwi~cej
wi~cej pr~llddwoma.
pr~edd.woma tyg()~
wJenltl. "Wesela·
"Wflsela pUbhczD,oSO
pubhczD,oSC ,naszappwlUna~y
nasza powmnaby pelnie udatllle;.oklaskiwaUQ
udatme;.QklaskiwanQ go,zmn:lzając·'
go,zmo,i:lzajl\c" 00 d~11anll
Oba} ml[)d~lą.ńcy
d~llaull ~ pol mJlIOuelUrb.
ml!lónemrb, Obal
mlod~ieJicy•. Iale
łak
~tawi~ się~111u~ni6jpt'zyczynió
się~luu~niejpt'zyczyni~ slę/.do
slę/,do tego, by .biSów",
IIblijów". . ..'. . '..
. '
. ' '.
'
'wladorno,?saJzenizOstall
wladomo,?saJzenizOstall w
W RatuStua.ż,doc!lwtli
RatuStllaż.dochwl1i
}utrzelsz.ywleczor. w.t!latrz~
}utrzelszywieczor.
w.tllatrz~Vletor\azlnieull
YlcLor\aZltlieull Się
,.Śjiiew solowytnlał
·.Śjiiew
sol~wrtnlał przedsta.wici·eła
przedsta.wici'ela 'IV
w osobie
osoł)ie sprll,wdZelilatożSQlllości
sprll,wdZ6t'1latożsalllości ich.
ieh. osób, wyjl,lslI;iOl'lia
wyjl,lslI;iel'lia źró
w m'bczystyobobód;
Il~'bczystyoticbód; b~dą(l~wytaz~m
b~dą(l~wytaz.em u.lnaniazi\~
Jat'~~b~kiego,obdatzonegogtoselUnie dlayochodzenii
W
ulnanlazi\~ ..p,.Wacll1wa
p'. Wacława Jat'~~b~kiego,obdatzollegogtoselUnie
dla. ,P0chodzenili. zu&le.?lIqnych
zna.le.zlqnyc~ przy. ,hiGh
:nioh pienIępleIllęslngnaszdj.
sJllgnasz~j. trupy:. dramaLyczueJ,.z
dramaLyczuaJ"z jejkl&tQW,Jl.t..
jej IuerQw,Jl.t.. WIell;mn,
wlell;mu, lecz cZy$tym, iiprzyjem.nym.·
przyjemnym. .
'.
dzy l t.p. ........
.....•.. .'.. .•
'...
..
.'"
.......'
kJem
kJem.Jl~czele,
..JH\ czele, a
ił. 2arazern.
zarazem. holdel1l
holdel'b ~łozonylllpą~'.
~lozonylllpą~·. ....... . ... Artystka teatrll.łóutkiego
teatrl1.łódtkiegop~
p~ ·Oi~tawln.
·Oi~ta'IVhl, Trem·
.•. Iufol.'macye, doty~ząoe;.~y{)h
doty~zące;,~y{)hśzlloogólÓw
Szl:wgól6w: d~
lIl.i~ci. wjelkiego
lD.i~ct
wielkiego l?oety,autorll;.WesalJ.\'!~·
poety ,au~()rll; .• WeselJ.\'!~· .·'bhiska.<iekla4l0WflłĄwyj§tkl
'bhiskĄ ueklawowflłĄwyj§tkl z .Erosa l Pdy6UIa"
Pdy64~" Warszawy,
Wars~awYI nll~eh'odzll.t
nll~ebod~ll.t ~oln()ł~a1ż'trrtebil
~oln()ł~d1żitrtebii. J~·b.l",!
J~·b.t"',!
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narch6w było wytyeznym
w Kr!lsnojarsku,
KrDsnojarsku, skąd pOt'hodzil Pier.;
Pier; Prasa ehińska
wytycznym punktem wytworzenia
wytworzenia.
lo zbierać W
chińsl,!t wystąpienie poslów zagranicznych narchów
dobrych stosunków
obolDl/.
:MosllWie, gdzie odbierał pieniądze, Kijowie i in. w
dymisyi Jnanszikaja,
Juanszikaja, nazywa 1Jieilozwo·
utrzym.ania ?obrych
stosuuków między
między, oboma
:Mos!nvie,
w sprawie dymisyj
lIiellozwo- i utrzymania
wzajemu6m
miastnch Cesarstwa.
Cesarstwa,
mieszanleu\ się
się do spraw wewnętrznych
wewnętrznych I lIal'odami,
lIarodal;llI,. które
kt,ore by1Sby
bylyby oparte na WZI.l.Jemuem
miasl:nch
lonem mieszaulelll
I Zl'oznnlleultl
zrozumieniu się.
,podstawie tych informacyi wladze
Chm.
SIę·
Na .podstawie
władze policyjOhlll.
ne warszawslde przyszły
do
przekonania,
że
Ka·
.
Turyn,
30
stycznia,
(P)
Otwarto
międzynaprzyszly
stycznia.
Włodzimierz (gub.), 31 stycznia. (P.) GubGrWłodzimierz
Guberzimierz Belke winien byc bezzwłocznie
bezzwtoeznie uwolniuny
uwolniony.. rodową
rodową wystawę
wystawę samochod61V.
sumochod61V.
nialne zel)ranie
nu.\rs"al~
nialn6
zebranie szlachty ukończono.
uk.ończono. Na mar8z.al~
Natomiast towarzysz jl'gO, Plerepletezikow,
Plerepletczikow, który
Konstantyaopo~ 30
ao styczuia.
styczJlia. (P) W izbie kil.
ka gub. wybrano Chl'apowickiego.
roi!· deputowanych minister spraw wewnętrznych
ma przed sobą odbycie kary za zabójstwo w rożwewnętrznycb odKursk, 31 styezni.a,
stye-zui.a, (P.) Ziemstwo gubernia!gubernialdrainlenlu,
powiadał na interpelacyę w sprawie zaburzeu
zaburzeń madrażnieniu, wyznaczonej przez są.d okręgowy w
ne wysluchawszy
wysłuchawszy refez'atu
rafez'atu urzędu o clęzklOlD
clężklOm linanliaanaowem poloźeniu
KrlJsnojarsku, winien być oddany pod opiek~
opiekę władz
w~adz
eedońskicłt i składaŁ
eedońskiclt
składat wi
winę
nę na samą ladność
ludnośc Masowem
polożeaiu ziemstwa gubernialnego postano·
postnno·
KriJsaojarsku,
! cedOllii, występującą. w interesach plemir.nny(}h.
plemiflnny(}h. wito wnosi6
sądowych.
wnosici corooznie
coroO~[1ie rb. 50,000 na umorzenie
Uwolnienie Belkego
B0lkego ma,
przedstawiciele różnycll
ma. nastą.pićnastąpić -- wedtug
wedtng , Odpowiadali przeustawiciele
różnycn narodowopól milionowego deficytu.
:pól
wszelkiego prawdopodobieństwa - dziś.
dziś, zaś Pie- \ ści. Grek Nalis mówił, że przyozyną
przyczyną zaburzeń
zaburzeń.
Bara.tów, .31
Baratów,
31 stycznia: (P.) Gubel'niahle
Gube1'Dialn.e ~e·
repl
replot{~zikow
ot{~zikow oddany zostanie do rozporządzerozporządza- jest polit
politylol.
y 101. panslawistyczna
panslawistyczna. Rosyi. Przerwal
Przerwał I branie ziemskie postanowilo utworzyć
utworzyć gubernia!.guberniat11111
oświadczyl, że nie
llla prolcuratora.
prolcuratora w Krasnojarsku i wypuszczony
wypuszozony mu młodoturek Rachmi, który oświadczył,
ną organizacyę sanitarną, nabyć duży majątek od
będzie mógl
będZie
móg~ być na. wolność,
wolnośó, Jedynie z jego dewypada mówić o panaławizmie,
panslawizmie, przyczem wspom- Banku włościańskiego
wtościańskiego w/}
we wsi ,[>o1's16
Porsle i umieśoić
umieścić
c,yzyi.
niar o przyjaznych stosunkach p.omi~dzy
Rosyą
pomiędzy Rosy!!!
tam wolską szk.olę
szkolę 1'olniczl\.
rolnicz!\. W zasadzial'ozwi!\~
zasadzial'ozwią----__
aa. 'rurcy~.
Turcy~.''
zanokwestyę o utworzeuiU
zanokwesty~
utworzetl!U stacyi rolniczej.
Ufa, 31 stycznia. (P.) Aresztowano jednego
Z
KRÓLESTWA
..
Z KRÓLESTWA.•
z uczestników
ogmbieuia poczty
poczty na
na stacyl
stacyl .Mias.
Mio.s.
Petersl:lufll',
uczestników ogmbieuia
Peters~urg, 3t
31 stycznia,
stycznia, (P,)
(P.) Trzydzieste
Trzydzieste z
Kupiectwo ufimsl<ia
ufimsltie agygnowalo
asygnowało 5000 rb. na buszóste posledzellie
lupOSiedzenie Dumy pau.sLwowej
pallstlVowej dnia 2 1u'k
k
Aksak.owa.
Morderstwo. Strasznej zbrodni dokonano weuprojoktomdo
obło· dowę
dowę domu
domu imienia
imienia A
sa owa,
w ell- tego b~dzle
będzie poświęcone projAktom
do praw o oblo·
Kostrom!,
31 stycznia.
(P.) .otwart()
nad ....
krowIlI Elżbietowie
Kostrom!, 31
stycznia. .(P.)
.otwart() nad
Elżbietowie pod Sokolowem, w pObliżu,
pObliżu, żenie
żeule akcyzą.
akcyzą. trunków wprowadzanych
wpl'owauzanyoh do SachaSaciJakrowllI
zwyczajne gubernialne zebraule szlachty, któremu
któremIl
majątku br. Sobańsl,iego,
Sobańskiego, Przeździatld.
d
majątku
Przeźoziatld.
' l inu, o utworzenlll
" stajnI.' zaWovowe)
. 1'
'
t
h
w sS epac
epac
d f b
I kalm\lCkich,
iuu, o utworzeIllU stajnI zawo owej w
przedstawiono kwestye oddania placu
pla.ctt ·pod
budo ..
,
"
p.od budo.,
W so bbttę~ rano
bot nicy
robotnicy
śpiesząoy
o utworzeniu prze!lisów dla,
rauo ro
spJeszący do
o fabryary- I\ lmlOOllCkich,
dla. 2jazd6w
zjazdów
wę
muzeurnimienia
Domu
RomanQwycb..
ki, spostrzegli w
rOWie,
w
pobliżu
magazynu
cu~
:
młynarzów,
o
prawie
komendanta
twierdzy
oblę.
wQ
muzeum
imienia
Domu
Rouianowych.
w
W pobliżu
CU~ : młynarzów,
oblę'
Ryga,
(P.) Wczoraj
Wczoraj wieczol'e~
kl'owego, strasznie pokaleczone zwloki
mieszkańcom zapasów żywRyga, 31
31 stycznia.
stycznia. (P.)
wieczol'e~
krowego,
zwIoki jakiegoś ionej
żonej do odbierania mieszltańcom
przy
wspÓłudziale
artystów
teatru
lIlit;ljskiego od~
mężczyzny. Mordercy widoczuiedrągiem
widoczuiedrągiem żelaznym
żelaznym ności
IlOści o asygnowaniu 35,394 rb. na przygotowa- przy wspÓłudziale artystów teatru lni~jskiego
od~
mężczyzny.
byt się
na rzecz
rzecz ofiar
ofjar katasGrofy
ostJ'O zal\Ończouym
uie .urz
polowych
się koncert
koncert ii bal
bal na
katasGrofy
zallOńczouym uderzyli swą ofiarę w
W bok,
ul'ządzeń
pOlllW yoh pocztowo.
pocztowo· telegraficznych byt
l1 dzeJi
WIoszech.
Duchód przes.,rau\ll'
przes·tll.uyJ będzie
do kornl,,:
'e"
'''PI''ost
rzekroJ'all' go
l' odsIanl'a
'/
Włoszech. D{)chM
bAdzie
korni,,:
tak
wprost lprzekrajali
go na
na I)O'
pór,
odslunill.- instytucyi,
instytnoyi,
O
tak,.Zże
I
o wydanie funduszów na wydatki we
"
tetll
Petet'sburg-MessynR,
Obecną
byla
Hcznai
nilljąc zdruzgotane wnętrznOści:
wnętrznOści: żoląllek,
żoląllek, kiszki i związane
związane z utrzymaniem okręgowJch
okl'ęgow ych kut'sów
kursów tetu. Petet'sburg-Messyna.Obecną byla liczna!
niając
doborowa pub
publiczIlOŚĆ.
wątrob~. Jak stwierdzono na sekcyi, mordercy jltŻ
jnż strzeleckich i nadaniu Dumie pr'awa
Iicz IlOŚĆ.
wątrobę·
JH'll\Va odbierania doborowa
Wsnygton,
(1:'., .Izb!!.
po zamordowaniu swej ofiary przerżnęli
przerźnęli mu gar·
gar- dziel i druków bez ceuzul'y i opłaty cIa,
Was:&ygtouj 31 stycznia. (I:'.J
lzbll. repl·e~en·
cla. O utwo(antów pl'zyjęła etat. wydatków .n~ ą.rml~.
arml~. D,o
dlo tak, że trzymalo
trzymało się ono jedynie na.
na !i:ości
!\Ości
J\ltJskw\() i Charkowie dw6ch
dwócb. inspektoinSlłektoD.o.
rZl'niu w .I'IltJslcwl()
etatuwłączouo
500))00 na doświ~·
śledztwa, mordercy
etatu
włączono sumę dolar.ów 500,,000
pącierzoweJ~ Dla utrudnienia śled~twa,
rów między miastowej komunikacyi telcfolllllzuej.
telęfolllllzuej.
rozUllczenia nil.
na 8zapowietrzft!,ł.
kamieniami zwiazionemi
zwiezionemi do rozHuczenIa
sza.- i
Petersburg, 31 styel'\nia.
sty()\łjnia. (P.) Wczoraj w po- czonia nad żeglugą powietrzną,
HaDoWer, :n
:U stycznia.
cza.~ie demon~
tłukli głowę
glow~ tak, że rozbili czaszkę, a II ludnie
łudnie w. w. ielklO.
ielkte.i sall
sali konferenCyjnej w akadestyeznia. (P)
(P) W
W cZ3,ie
demon.~
ber, HukU
twarz zarnienillna
zamienili na bezksztaltn'ąl<twawą
bezksztaltll'l):l<twawą masę· lIlii nauk odbyło siQ
zebranie ogolne
Korzy.śo reformyprą.wa wybor.czego,
wybor,czego,
się ostatnie zebl'a.oie
ogoll1e stl'acyi na .!torzy.śc
Ul'z~dz
onej przezsocy
al· damokra.tó ww cent.r:am
wladzoru zjazdu
zjaZdU meteol'ologó\v.
meteorologów.
urz~dzonej
przezsocyal·demokratóww
oentr:l1ffi
Dopiero ze szczątków ubrania udalo się wladzorn
miasta doszło do staró
starć po!ni~dzy innJ,lifestnjlłcymi
śledczym ustalió
zamordowan~gQ. Jale
Pl'ezydowal akademik Rykoczew.miasta
innJ,lifestnj!łll!mi
ustalić toisamoś6
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Tlwnrzystwa
lwnrzystwa IV
IV liasie
kasJe n~sz;e
n~sze l
1 ą byc
m0
tJchli:e pm2:yoll:ok,
mo~ą
bye placone
płacone raty
tJ'chb
p!ll2:y/)zek, przy·
ezem
czem pl!lCący
plllcący ant
ani koszótw
kQSzóLW przesyl"l aal
ul ŻAdnYC/l
ż",d.nycll. innyoh
innych
ponosi.
wydatków ule pODosl.
Należność za IUlpooy
listów p.lotrkowsklch II ~Il
~a
Nl1leżność
IUllpcUly od lIst6w
_,1080waoe wyplllcamy bez zlIdnych
za.dnych potr~cll.n.
potrącano
list~" w)'lollilowane

Tftwarz.
WZ3J'emn.
Towarz.
Wzajemno Kredytu
Kredytu
lU

,

Handlowo~Przemysl.
HandJowo~Przemysł. W
'IN Łodzi

t

2419d

w

iloścIach
ilościach

dostarczam T NI
Glltunki
Gl\tnnki tylko
~ylko wyborowe

WACLA
WACtA VI KOSSAKOWSKI
IłU'SSAKOWSKI

UlIea
5(}, telefonu XI
~ U-21.
Ulica WidzewQka
Widzew'ika Ji
]i 50.
U-Zl,

Pasaz Meyera 11.

3l{;
3l{; 33

od2G
od 25 korcy

*

*

. DU.'• • uq

,;e."

EL

"M

rubli dla
do
pC i kapitału
,
utworzenia Towarzystwa Akcyjnego Sanitarnego
obywateli m. Łodzi"
' nit
•

l
\

"

Rozporządzenie obowiązujące rzllgdu
rządu gubernialnego piotrkowprzyjmować będą: Bank handlowy lódzki.
łódzki. Bank knpiecki,
kupiecki, T.owa.skiego z dnia l3-go
la-go grudnia
grudnia. 1908 r., a wchodzBtce
wchodz!j:ce w siłę d.nia : rzystwo wzajemnego kredytu przemysłowców
przemyslowców lód.~klch
lód~klch i Towa.Towa....
I..go kwietnia
k.ielniia la09 roku, co stawia
sta.wia obywateli
obywa.teli miasta I rzystwo wzajemnego l(redytu
kredytu (Piotrkowska.
(PiotrkolVska. 43).
43) .
. Łodzi przed nader ważną
wa.żną spra.wą: nakazany w niem system codzlen· I
W razie, gdyby subslcrypeya
subskrypcya przewyższała wymagany ka~
.· nego wywozu śmieci i nieczystości, wyworany
wywotany dzisiejszym nleknltue
nleknltu~ i pitat, nastąpi repal'tycya.
.
okolicznośeiach, że na
Podpisujący wpłaca przy zapisie 25% zadeklarowanego udziału;
kwestyi i to przy okolieznościach,
na. zapro~ l,
. ralnym stanem tej kweatyi
Włl.d.zen.
palsze wpłaty nSk\1tecznian.e będą na.
wad.
zen.ie .w Łodzi kanalizacyi długie jeszcze lata czekać potrzeba, .1
na żąda.nie
żądanie konsorcyum
.pociąga.
pociąga. za sobBt ogromneobciążtlnie
ogromneobciąż6nie bndżeto.
budże-tn każdego właściciela.
wl&ściciela
w mIarę potrzeby.
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Wybr~ni na ogólnem zebraniu Towarzystwa właścicieli nieru~
Wybl'~ni
niern~
·. nieruchomości:
. Zapobiedz temu I!I{)że
może jedynie ukleie
u~eie tej (lataj
całej sprawy w ręce
ehomośoi m. Łodzi, jako komitet organizacyjny, mają nadliaję,
nadlieję,
wszystkich dobrze myślącHh
myślącJ(;h obywateli i w tan
ten tylko bowiem spo- ;2e
i~e szeroki ogól właścicieli nieruchomości
nierucbomości popl'ze
poprze jego starania i pro~
sób, ta tak niezmiernie dla hygieny miasta ważna S'prllwa
sprawa. może i si o jaknajsu?:yblliu!:ą
jaknajszybszą ilublll~Ii"'PC1ę
ilubllll!c;r,pc1ę 2:9
ZllI wzghl,h.a
wzghJdu na
1f0a
byćracyonalnie
zala t wioną.
to, :te ImlllkauEany
I .. go
byóracyonalni-e i fachowo zalatwioną.
lI'ullIkauEany ze stB"CUI)'
sliporlI)' władz tep!\11m
łeseMm d
. Przy takim systemie moina będzie osiągn!\ć
wI,tórym
osiągnl\6 znaczne oszczę- I kwistnia,
kwiełilllia, w
którym obOWiązujące postanowienie ma weJśó
dności dla.
dla każdego wlaŚcieiela.
wlaścieiela nieruchomośoi
nieruchomości z osobna.,
osobnt\, a. niezale- I w życie, zmusza komitet UO zebrania wszystkioh danych naipńź
żnie.od tegokaidy
tego każdy obywate~ ochronionym zostanie
zosta.nie od eiągtej
ciągłej od- i niej do dnia Ui-go.
IS.,go hdeg1ll8909roku,
h.llłegllll909 roku, aby
a.by jakuaJ'pr~tlz6j
jakua.JPr~dzej
·"PQwled1.ia.lMŚe!
pQwiedzialMśet .p~ed
.prżed władzami. Takie więo za.łatwienie sprawy:
sprawy : umożebnić
umożebni-ó wykonanie
wykonaule z!,\dań
z!\dań wladzy.
wŁadzy.
będ~ie.dlaJlliasta dobrodziejstwem
będ~iedlaJlliasta
dobrodziejstwęrn,•.. a dlaob~wat6liulgl\
dlaob~wat6Ii"'ulgl\ iin'a;w;ęt
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dl1brym interesem. W.tym
dobrym
W,tym celu utworzyło
ntworzyło SIę kousoreyum
konsorcyum oby- . '
mu
mil e
watelilódzkich z udziałami po 50 rnbli, które będ~ie
będzie zamienione: K. Arkuszewski, G. Biir€(el,
Biirg'el, B. Birencweig, O. Daube. A. Dona
na. Towarzystwo a.kcyjne
akcyjne sanitarne obywateli m. ŁodzI
Łodzi z kapita- I branicki,
bra.nicki, T. Fiedler, T. Friedrich, Wl. Geltlich. .M.
M. Heymann,
lEd. Heymann, K. Klukow, 1. Kremer, M. Krasucki
Kra.sncki D. Lande,
Landa,
.lem . zakładowym
zakladowym okolo 800,000 rubli.
na subskrypcye i wplaty, kt6re
które rozpoczną się od: L. Lubotynowicz Dr. M. Likiernik,
LIkiernik, I. Lissner, F. 1?alaszews.ki,
1?ałaszewski,
Zapisy Da
'-nla 8-1
a-Oli
lutego i trwaó b-ędą do dnia 15"go lutego 1'. b., ! M. Pinkus, F. Schimmel, D. Tempal,
Tempel, L. Zoner,
Zo.uer, M. Znnge.
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f'MO,
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.lóżko przyjęcie. Widzowska 1& 136.
belikaprzy
bell
kilo przy lożach po lewej ." imię Szymona Cbmlelewaklego,
Sz\,\,eigelta;
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